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باتک تاصخشم 

دمحم نایدورد ، هسانشرس : 

يرهاط داهرف  راتساریو  نایدورد ؛ دمحم  هدنسیون  گنج / یساسا  ياه  شسرپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2[ شیاریو  :] تساریو تیعضو 

.1382 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

لودج.ص  244 يرهاظ :  تاصخشم 

(1 ج ] [؛ قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و   : ) تسورف

لایر 410000-53-6315-964 لایر ؛  410000-53-6315-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یگنهرف یسایس  تاعلاطم  هسـسوم  طسوت  گنج  یـساسا  ياه  شـسرپ  یـسررب  دقن و  ناونع  اب  باتک  نیا  لوا  شیاریو  تشاددای : 
تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1380  رد  بان  هشیدنا 

همانباتک تشاددای : 

گنج یساسا  ياه  شسرپ  یسررب  دقن و  رگید :  ناونع 

1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

للع  -- 1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

DSR1600/د4ن 7 1.ج 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0843 ییوید :  يدنب  هدر 

م 17560-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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مود پاچ  راتفگشیپ 

گنج زا  سپ  لسن  هطبار  تبـسن و  نییعت  یگنوگچ  نآ و  مامتا  زا  سپ  گنج  ياهدمایپ  اب  دروخرب  ياه  یگدـیچیپ  اه و  يراوشد 
تسا نشور  يا  هزادنا  ات  یلو  دنک ، یم  بلط  ار  یقیمع  هدرتسگ و  تاعلاطم  یسررب و  گنج ، زا  لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب 

تایبرجت هنانکـش ، هدولاش  دـقن  لاح  نیع  رد  .تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتـسد  تایبرجت و  زا  ناوت  یمن  یـسررب  دـقن و  نودـب  هک 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک  دهاوخ  شودخم  تلم ، کی  يارب  نآ  ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج  کی 

ظفح و هب  مامتها  اب  نآ و  یلامتحا  ياهدـنیآرف  دـیدج و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  هعومجم ي 
دروم هعماج  ياهزاین  تالوحت و  ربارب  رد  لاعف  لماعت  کی  رد  ار  گنج  لئاسم  یـسررب  دیدج ، درکیور  اب  سدقم  عافد  خیرات  رـشن 

ياـهراتفر يریگ و  میمـصت  دـقن ، هزوح  رد  گـنج ، نورد  رد  هتفهن  تینـالقع  نییبـت  شـالت ، نیا  زا  فدـه  .تسا  هداد  رارق  هجوت 
هیلع قارع  هلاس  تشه  گنج  هرابرد  یساسا  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  راد  هدهع  يدلج  جنپ  هعومجم  نیا  .دشاب  یم  یماظن  یـسایس - 
نیا ثحابم  نیوانع و  .تسا  نآ  زا  لصاح  جـیاتن  هب  هراـشا  ساـسح و  ياـه  تیعقوم  رد  يریگ  میمـصت  یگنوگچ  ناـیب  زین  ناریا و 

: زا تسا  ترابع  هعومجم 

هرابرد ي يداقتنا  نامتفگ  تیهام  داعبا و  گنج ، راثآ  تیهام و  یـسررب  هب  باـتک  نیا  گـنج :) یـساسا  ياـه  شـسرپ   ) لوا دـلج 
هتخادرپ گنج  هرابرد ي  یـساسا  شـسرپ  هس  نییبت  گنج و  زا  سپ  گنج و  هرود ي  ود  رد  گنج  هرابرد ي  اه  شـسرپ  گـنج ،

.تسا

ناریا و گنج  اه و  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  فلتخم  ياه  هیرظن  یـسررب  هب  باتک  نیا  رد  گنج :) يریذپان  بانتجا   ) مود دـلج 
رب یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لبق و  روشک  ود  طباور  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  لـلع  اـه و  هشیر  قارع ،
ایآ هک  تسا  یساسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  عومجم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدش  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  طباور 

؟ ریذپ بانتجا  ای  دوب  ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو 
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يریگ میمصت  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو  تیهام و  رد  رییغت  باتک  نیا  رد  گنج :) موادت  للع   ) موس دلج 
.تسا هدش  یسررب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  کیژتارتسا  ياهدادخر  و  نآ ، ياهدمایپ  رهشمرخ و  يدازآ  زا  سپ  گنج  همادا  يارب 

همانعطق 598 شریذـپ  تلع  گنج و  نایاپ  یگنوگچ  یـسررب  یپ  رد  هک  تسا  رـضاح  باتک  گـنج :) ناـیاپ  دـنور   ) مراـهچ دـلج 
.دشاب یم  ینامز  تیعقوم  نآ  رد  ناریا ، هلیسو  هب  للم  نامزاس  تینما  ياروش 

نایاپ گنج و  موادـت  ناریا ، هب  قارع  هلمح  هرود ي  هس  هب  گنج  نارود  باتک  نیا  رد  گنج :) يدربهار  ياـه  هنیزگ   ) مجنپ دـلج 
ره رد  هک  ییاه  هنیزگ  هرود ، ره  لیلحت  هیزجت و  نمض  تسا و  هدش  هئارا  یلامجا  یشرازگ  هرود  ره  زا  تسا و  هدش  میسقت  گنج 
زا هک  یجیاـتن  اـه و  سرد  نینچمه  .تسا  هدـش  نییبـت  تیعقوـم  نآ  رد  هـنیزگ  نیرتـهب  باـختنا  یگنوـگچ  هدوـب و  ور  شیپ  هرود 

.تسا هدش  نایب  گنج  زا  سپ  نارود  رد  مهم  جیاتن  نیا  زا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  هدش و  لصاح  اه  هنیزگ  نیا  باختنا 

دیدرگ ببـس  عوضوم  نیا  تیمها  اذل  تسا ، هدوب  گنج  لئاسم  هب  يدـیدج  يدرکیور  هعومجم  نیا  نیودـت  يانبم  هک  نیا  هب  رظن 
، نیا رب  هوالع  .دوش  ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یسایس  ياه  هورگ  اه و  نایرج  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیـصخش  اب  هک 
هب تایرـشن ، اه و  باتک  زا  هنیمز ، نیا  رد  شـسرپ  حرط  گنج و  لئاسم  یـسررب  دـقن و  هرابرد ي  دوجوم  عباـنم  بلاـطم و  هیلک ي 
هب .دش  يروآ  عمج  یسایس  ياه  نایرج  اه و  هورگ  ویشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رشتنم  ياه 1378 و 1379  لاس  رد  هچنآ  هژیو 

دیاب گنج ، لئاسم  هب  دـیدج  درکیور  رد  گنج  هرابرد ي  هدـش  رـشتنم  راثآ  ریاس  اب  باـتک  نیا  زیاـمت  هجو  رب  هوـالع  لـیلد  نیمه 
.درک وجو  تسج  یصاصتخا  ياه  هبحاصم  هدش و  يروآ  عمج  عبانم  رد  ار  هعومجم  نیا  یگژیو 

رد دوش و  یم  رـشتنم  پاچ و  مود  راب  يارب  لوا ، پاچ  ياه  هخـسن  مامتا  اـب  هک  دـش  رـشتنم  پاـچ و  لاس 1384  رد  رـضاح  باتک 
.دریگ یم  رارق  نادنم  هقالع  سرتسد 

خیـش نیدـلاءاهب  حلـسم و  ياـهورین  لـک  داتـس  سیئر  مرتحم  نیـشناج  دیـشر ، یلعمـالغ  رکـشلرس  رادرـس  زا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
نیا راشتنا  ناکما  دوخ  ششوک  اب  هک  یناسک  هیلک  نینچمه  يرورض و  تاحالصا  جرد  باتک و  نتم  هعلاطم ي  لیلد  هب  یمالـسالا 

.دوش ینادردق  رکشت و  دندرک ، مهارف  ار  باتک 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1387
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همدقم

بـسانم نشور  باختنا  رد  لمأت  .تسا  گنج » نایاپ  هوحن   » زا شـسرپ  رـضاح  باـتک  رد  یـسررب  قیقحت و  دروم  هلئـسم  نیرت  مهم 
دادرم  ) سب شتآ  يرارقرب  اـت  دادرخ 1361 )  ) رهـشمرخ حتف  زا  دعب  گنج  تالوحت  دش  ببـس  عوضوم  نیا  نییبت  فیـصوت و  يارب 

باـختنا يرظن  بوچراـچ  ناونع  هب  يژتارتسا  موهفم  روظنم  نیمه  هب  .دوش  یـسررب  قارع  ناریا و  يژتارتـسا  بوچراـچ  رد  ( 1367
یلـصا و میهافم  اب  ناگدنناوخ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  هک  تسا  هدش  فیلأت  نیودـت و  شور  هناوتـشپ و  نیمه  اب  زین  باتک  نیا  دـش و 

.دوش یم  هراشا  نآ  هب  الامجا  ثحب  راتخاس 

نایب ناونع  هب  رظن  دروم  تاعوضوم  اه و  شسرپ  يرظن ) بوچراچ  شور و   ) لوا لصف  رد  .تسا  هدش  میظنت  لصف  راهچ  رد  باتک 
تالوحت ریس  هرابرد ي  هاپـس ، نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  یمـشاه و  ياقآ  هاگدید  ود  سپـس  هدش و  لیلحت  هیزجت و  هلئـسم 

.تسا هدش  یسررب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

لیلحت هیزجت و  يارب  يرظن  بوچراچ  ناونع  هب  يژتارتسا  موهفم  گنج ، نایاپ  هرابرد  دوجوم  ياه  يروئت  هب  هراشا  اب  لصف  نیا  رد 
موهفم زین  ثحب  نیا  نایاپ  رد  .تسا  هدـش  نییبت  دـش ، رجنم  گنج  نایاپ  هب  ماجنارـس  هچنآ  قارع و  ناریا و  ياهراتفر  تامیمـصت و 

.تسا هدش  نایب  هدنراگن  رظن  زا  يژتارتسا 

هدش حیرـشت  لوا  لصف  همادا  رد  بلاطم ، لیلحت  هیزجت و  تاعالطا و  يروآدرگ  تاناکما  اه و  شور  رازبا ، يانعم  هب  قیقحت  شور 
.تسا

هدافتـسا گنج » نایاپ   » و هنزاوم » يرارقرب  «، » گنج مامتا  رد  یماکان   » موهفم هس  زا  باـتک  يدـنب  لـصف  تـالوحت و  حیـضوت  يارب 
ساسا نیا  رب  .تسا  هدش 
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یخرب رد  ینامز  ظاحل  هب  هکنآ  مهم  هتکن  .تسا  هدـش  نایب  قارع  يژتارتسا  ناریا و  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هرود  ره  تـالوحت  ریس 
.تسین ریذپ  ناکما  نآ  کیکفت  دنراد و  لخادت  مه  اب  اه  هرود  عقاوم 

 - تسا گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  شالت  هدارا و  رگنایب  عقاو  رد  گنج ) همتاخ  رد  یماکان   ) مود لصف 
اب قارع  رب  ناریا  يزوریپ  هرود  نیا  رد  .دیسرن  هجیتن  هب  دنچ  ره  دبای -  یم  دومن  تیمها  اب  ییا  هقطنم  فرـصت  يارب  شـشوک  اب  هک 
هب لـیلد  نیمه  هب  .دوـب  شناـیماح  قارع و  راـتفر  رکفت و  رب  مکاـح  قـطنم  هدـنهد ي  ناـشن  عوـضوم  نیا  .دـش  یم  يریگیپ  ینارگن 

ناریا يزوریپ  ات  دش  یعـس  فلتخم  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  هکلب  دشن ، یهجوت  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  ناریا  فادها  اه و  هتـساوخ 
نآ ساـسا  رب  ظـفح و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ار  دوخ  رترب  عضوم  ناـضمر  تاـیلمع  رد  يزوریپ  اـب  تسناوـت  یم  ناریا  .دوـش  راـهم 

دنور درک و  هدوـسآ  ار  شناـیماح  قارع و  لاـیخ  نیمه  دـشن و  لـصاح  مهم  نیا  اـما  .دـیآرب  دوـخ  ياـه  هتـساوخ  قـقحت  ددـصرد 
.دش زاغآ  گنج  رد  یشیاسرف 

لماش تفای  همادا  زین  لاس 1363  اـت  یتح  دوب و  لاس 1362  رد  ربیخ  تایلمع  ات  یناـمز  ظاـحل  هب  هک  هرود  نیا  رد  قارع  يژتارتسا 
طباور شرتـسگ  هارمه  هب  ناریا ، یماـظن  ياوق  تسد  هب  نآ  فرـصت  زا  يریگولج  نیمز و  رد  قلطم  عاـفد  دوب : یـساسا  مادـقا  دـنچ 

ات درک  هلمح  كراخ  هریزج  هب  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هلـصافالب  قارع  نیا  رب  هوالع  .اکیرما  اـب  طاـبترا  يرارقرب  هژیو  هب  یجراـخ 
.دهد شیازفا  ناریا  يارب  نآ  تازایتما  اب  هسیاقم  ردار  گنج  همادا  هنیزه 

فده اب  ار  رجفلاو  تایلمع  لیقع ،) نب  ملـسم  مرحم و   ) دودحم تایلمع  ود  زا  سپ  ناضمر ، تایلمع  رد  یماکان  ناربج  يارب  ناریا 
رجفلاو تایلمع  يارجا  دنچ  ره  تشاذگ ؛ نآ  رب  یتامدقم » رجفلاو   » مان دیـسرن و  هجیتن  هب  هک  درک  یحارط  گنج  تشونرـس  نییعت 

.تشادنربرد يا  هجیتن  گنج  تشونرس  نییعت  يارب  نآ  زا  دعب  زین   1

زا سپ  دوـب ، نارگن  قارع  مدرم  شنکاو  زا  درک و  یم  توکـس  يا  هزادـنا  اـت  اهرهـش  هـب  قارع  تـالمح  هـب  تبـسن  ـالبق  هـک  ناریا 
، اهرهش هب  قارع  تالمح  شرتسگ 
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هب ناریا  شرگن  اجیردت  ات  دش  ببس  یماظن  یسایس و  هصرع ي  رد  دیدج  تالوحت  نینچمه  درک ، باختنا  ار  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
.دنک رییغت  تفرگ  یم  تروص  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  یتامادقا 

.تسا هدش  حیرـشت  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  گنج و  تیریدم  يارب  اکیرما  ياه  تسایـس  داعبا  هنزاوم ) يرارقرب   ) موس لصف  رد 
کی ره  يزوریپ  زا  يریگولج  هیرظن  اکیرما ، قبسا  هجراخ  ریزو  زادرپ و  هیرظن  رجنیسیک ، يرنه  گنج  زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت 
ياه تسایـس  گنج ، همادا  يارب  ناریا  هدارا  ناوت و  هدـهاشم ي  گنج و  داعبا  شرتسگ  اب  یلو  درک  ناونع  ار ، گنج  رد  نیفرط  زا 

.دوب ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  قارع و  زا  تیامح  اکیرما 

رد ربیخ  تایلمع  يارجا  لاس 1362 و  رد  توریب  رد  هسنارف  اکیرما و  ياـهورین  رقم  راـجفنا  لاس 1361 و  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ 
لکـش قارع  زا  اکیرما  زیمآ  تیامح  ياه  تسایـس  گنج ، یلامتحا  جـیاتن  زا  اه  ییاکیرما  ینارگن  دـیدشت  هجیتن  رد  لاـس و  نیمه 

تیاـمح اـب  اـکیرما  هرود  نیا  رد  .دـیماجنا  لوط  هب  لاـس 1366  راـهب  یتح  لاـس 1365 و  رخاوا  اـت  تفرگ و  دوـخ  هـب  يرت  يدـج 
قارع تمـس  هب  فلتخم  ياهروشک  يرای  اب  یتاحیلـست  یلام و  یتاعالطا و  ياه  هنیمز  رد  یعیـسو  ياه  کـمک  قارع ، زا  يدربهار 

تازایتما یخرب  ياطعا  اب  تازاجم  هیبنت و  ینعی  .دوب  یـساملپید  راشف -  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  تسایـس  هک  یلاـح  رد  .درک  تیادـه 
.دوب نآ  زا  یشخب  نیلراف  کم  يارجام  يریگ  لکش  کیتاملپید و  لاناک  شیاشگ  هک 

اب لاـس 1363  رد  دـش و  زاـغآ  ربـیخ  تاـیلمع  زا  سپ  يدـج  يروط  هب  هک  دوب  اـه  شکتفن  هب  هلمح  قارع  يژتارتـسا  هرود  نیا  رد 
گنج  » ناونع هب  هرود  نیا  رد  قارع  دـیدج  شالت  .دیـسر  جوا  هب  هسنارف  زا  تسوزگا  ياه  کـشوم  ژاریم و  ياـهامیپاوه  تفاـیرد 

هدافتـسا ربیخ  تایلمع  رد  هدرتسگ  روط  هب  ییایمیـش  تاحیلـست  زا  راب  نیتسخن  يارب  قارع  نیا ، رب  هوالع  .دـش  روهـشم  اه » شکتفن 
ناریا یمجاهت  تردق  تشاد  رظن  رد  ییایمیـش  گنج  اب  دوب و  ناریا  داصتقا  اه ، شکتفن  گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  قارع  فده  .درک 

لتخم دوب  یکتم  یناسنا  يورین  رب  هک  ار 

16 ص :

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریگ فده  ار  یماظنریغ  قطانم  مدرم  ات  دوب  نآ  رب  اهرهش  گنج  اب  قارع  زین  نیا  زا  شیپ  .دنک 

یتایلمع يژتارتسا  رد  نیا ، رب  هوالع  .دوب  یللملا  نیب  تاطابترا  شرتسگ  اب  یجراـخ  تسایـس  رد  رییغت  هرود  نیا  رد  ناریا  يژتارتسا 
.دش فرصت  رجفلاو 8  تایلمع  يارجا  اب  هلحرم  نیمه  رد  واف  هقطنم  داد و  يور  یتارییغت  ناریا 

گنج هنزاوم  واف  مهم  هقطنم ي  نینچ  رد  يزوریپ  بسک  یجراخ و  تسایـس  هصرع ي  رد  دیدج  تارییغت  هک  دش  یم  روصت  نینچ 
زین نیلراف  کم  يارجام  تفای و  شیازفا  ناریا  هب  اـهراشف  هنماد  هکلب  دـشن  لـصاح  مهم  نیا  یلو  داد  دـهاوخ  رییغت  ناریا  دوس  هب  ار 

.دش ءاشفا 

يژتارتسا يالبرک 5 ، سپس  يالبرک 4 و  تایلمع  يارجا  اب  واف  دربن  زا  لصاح  يرترب  تیبثت  يارب  شالت  نمـض  ناریا  هرود  نیا  رد 
نایاپ يارب  لاح  نیع  رد  .تفای  شرتسگ  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  يریگرد  هنماد  دـیزگرب و  ار  اه  شکتفن  گنج  رد  لـثم  هب  هلباـقم 
ناریا يزوریپ  زا  عنام  اوق  لداعت  عقاو  رد  .دیـسر  مامتا  هب  زین  گنج  زا  هلحرم  نیا  دـشن و  داـجیا  یلوحت  هنوگ  چـیه  گـنج  هب  نداد 

.دش

رد يالبرک 5  تایلمع  رد  يزوریپ  اب  هرود  نیا  .تسا  گنج  نایاپ  ياه  هنیمز  لماوع و  روهظ  رگنایب  گـنج ) ناـیاپ   ) مراـهچ لـصف 
يرارقرب اب  دادرم 1367  رد  ماجنارـس  تفای و  همادا  نامز  نیمه  زا  سراف  جیلخ  رد  يریگرد  شرتسگ  اب  دـش و  زاغآ  هام 1365  يد 

هاـمریت 1366 و رد  هماـنعطق 598  بیوـصت  هار  زا  ناریا  هب  یللملا  نیب  راـشف  دـیدشت  اـب  هلحرم  نـیا  رد  .دیـسر  ناـیاپ  هـب  سب  شتآ 
نایاپ يارب  سوکعم  شرامـش  اکیرما ، ناریا و  يریگرد  سراف و  جـیلخ  رد  دـیدج  ههبج  شیاشگ  اب  ناریا  هب  یماـظن  راـشف  شیازفا 

.دوب هدش  زاغآ  گنج 

هکلب دش  در  هن  دـییأت و  هن  همانعطق 598  لیلد  نیمه  هب  .دوب  للم  نامزاس  قیرط  زا  حلـص  دـیدج ، تیعـضو  ربارب  رد  ناریا  يژتارتسا 
.درک زاغآ  ار  تارکاذم  نآ  ندش  ییارجا  همانعطق 598 و  ياهدنب  رد  ییاج  هباج  يارب  لک  ریبد  اب  ناریا 

تـسب نب  نینچمه  .دش  روشک  ود  نایم  دودحم  يریگرد  اکیرما و  اب  ناریا  هلباقم  بجوم  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  روضح  زا  ینارگن 
ببس بونج  رد  گنج 
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هقطنم نیا  رد  دیدج  ههبج  شیاشگ  یقارع و  درک  ناضراعم  رارقتـسا  هقطنم  هب  لاصتا  فده  اب  ار  برغ  لامـش  هقطنم  ناریا  ات  دـش 
رد رجفلاو 10  تاـیلمع  تفر و  راـک  هب  هقطنم  نـیا  رد  ناریا  یماـظن  ناوـت  زا  یمهم  شخب  لاس 1366  مود  همین  رد  .دـنک  باـختنا 

.دش یقلت  لاس 1366  دنفسا  رد  گرزب  تایلمع  يارجا  هلزنم  هب  هک  دوب  ناریا  یماظن  شالت  نیرخآ  هچبلح  هقطنم 

.دوب نآ  هب  نداد  نایاپ  تیاهن  رد  گنج و  ندرک  یللملا  نیب  يارب  سراـف  جـیلخ  رد  يریگرد  شرتسگ  هرود  نیا  رد  قارع  فادـها 
ندش مهارف  هلزنم  هب  قارع  رظن  زا  همانعطق 598  بیوصت  نینچمه  اکیرما و  ناریا و  يریگرد  سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  اذـل 

.دوب گنج  نایاپ  ياه  هنیمز 

رب یماظن  رظن  زا  یمزر ، ناوت  تردق و  شیازفا  هتفرـشیپ ، هوبنا و  تازیهجت  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  قارع  گنج ، ینایاپ  هرود ي  رد 
تشونرس نییعت  فده  اب  ار  دوخ  يژتارتسا  اه ، سور  هرواشم  اب  نارهت ، هب  یکشوم  تالمح  رد  لیلد  نیمه  هب  .تشاد  يرترب  ناریا 

رد مهم  نیا  .دوب  هدش  فرـصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب  يارب  قارع  شالت  زاغآ  هطقن  واف  .داد  رییغت  هلمح  هب  عافد  زا  نیمز ، رد  گنج 
.درک رییغت  قارع  عفن  هب  یناور  یحور -  لداعت  یماظن و  نزاوت  تفای و  ققحت  نیدرورف 1367 

زا همانعطق 598  شریذپ  یمسر  مالعا  اب  ات  دش  ببس  ناریا  كاخ  هب  قارع  تالمح  موادت  زا  ناریا  ینارگن  تیعـضو و  نیا  همادا ي 
.دنک رییغت  ناریا  دوس  هب  یماظن  یسایس -  عاضوا  هدش ، فرصت  قطانم  همه ي  زا  ینیشن  بقع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  بناج 

هب هلمح  قارع  شترا  تیامح  اب  زین  نیقفانم  درک و  زاغآ  بونج  هقطنم  رد  ار  دوخ  تالمح  دیدج  تیعضو  زا  یبایزرا  هیاپ  رب  قارع 
يرارقرب اب  قارع  ماجنارـس  دـیدرگ  ببـس  یللملا  نیب  راشف  گنج و  ياه  ههبج  رد  ناریا  یماظن  شنکاو  .دـندرک  زاغآ  ار  هاشنامرک 

.دیسر نایاپ  هب  قارع  ناریا و  گنج  بیترت  نیا  هب  دنک و  تقفاوم  سب  شتآ 
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يرظن بوچراچ  شور و 

هلئسم نایب 

ریثأت تحت  دوش ، یم  زاغآ  یصاخ  طیارش  رد  فلتخم ، لماوع  اه و  هنیمز  رثا  رب  هک  تسا  یعامتجا  ياه  هدیدپ  نیرت  مهم  زا  گنج 
طباور ثحابم  هزوح ي  رد  يرظن  یلیلحت و  ثحابم  نیرتشیب  .دـسر  یم  نایاپ  هب  ماجنارـس  دـبای و  یم  همادا  اهریغتم  زا  يا  هعومجم 

یعامتجا یـسایس -  تایح  اـب  اـه  گـنج  لاـح ، نیع  رد  .تسا  نآ  زا  يریگولج  ترورـض  اهدـمایپ و  گـنج و  تیمها  لـلملا  نیب 
.دنوش یم  رارکت  نانچمه  دنا و  هدروخ  دنویپ  عماوج 

نداد ناـیاپ  زا  هدـش ، يزادرپ  هیرظن  حرطم و  رایـسب  ثحاـبم  نآ  زا  يریگولج  زین  گـنج و  عوـقو  لـلع  هراـبرد ي  هکنآ  فـالخرب 
کش اما  دنوش  یم  زاغآ  هنوگچ  الومعم  اه  گنج  هک  میناد  یم  : » دوش یم  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  .تسا (1)  هدش  ثحب  رتمک  گنج 

 . (2) دنادب » ار  اه  نآ  هب  نداد  همتاخ  یگنوگچ  هک  دشاب  ناهج  رد  یسک  مراد 

حتف زا  سپ  نآ  موادت  «، » گنج زاغآ  للع   » لماش یساسا  عوضوم  هس  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  دوجوم  ياه  شـسرپ  نایم  رد 
رد دوجوم  قفاوت  عامجا و  لاـح ، نیع  رد  .دراد  يرتشیب  تیمها  اـه  شـسرپ  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  نآ » ناـیاپ  هوحن ي   » و رهـشمرخ »

هتـساک گنج  زاـغآ  هب  هجوت  نازیم  زا  مادـص ، تیـصخش  ثعب و  میژر  تیهاـم  هراـبرد ي  یللملا  نیب  حطـس  رد  ناریا و  هعماـج ي 
گنج نتفای  نایاپ  هوحن ي  دوش ، یم  شسرپ  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  تلع  زا  هچرگ  نینچمه  .تسا 
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.تسا هدرک  رییغت  نآ  متخ  هـب  گـنج  لـماوع  رب  زکرمت  زا  گـنج  تاـعلاطم  درکیور  هـک  تـسا  رظن  نـیا  رب  گـنیک  فـلار  . 1 - 1
(. ص 5 ش 26 ، رویرهش 1381 ، هاگن ، همانهام  )

.یس یب  یب  اب  تیوک  هجراخ  روما  رد  رواشم  ریزو  حابصلا  دمحم  يوگو  تفگ  ص 5 ، ، 1381  / 11  / 5 باختنا ، همانزور  . 2 - 2
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هجوت رتشیب  رگید ، شسرپ  ود  اب  هسیاقم  رد  رهشمرخ ،» حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي   » تلع هب  تروص  ره  رد  .تسا  زیگنارب  لاؤس  زین 
.تسا يرتشیب  تیمها  زئاح  گنج  نایاپ  زاغآ و  کیژتارتسا  یسایس و  یماظن -  ظاحل  هب  هکنآ  لاح  تسا ، هدش 

دش یسررب  دقن و  لوا  دلج  رد  نآ  تیهام  يریگ و  لکش  تلع  گنج و  ياه  شسرپ  هعومجم ، نیا  تادلجم  ریاس  رد  نیا  زا  شیپ 
گنج همادا ي  للع   » دش و هداد  خساپ  مود  دـلج  رد  گنج » يریذـپان  بانتجا   » ناونع تحت  گنج  عوقو  للع  شـسرپ  هب  سپـس  و 

ناریا و گنج  یسررب  دقن و  يدلج  راهچ  هعومجم ي  زا  دلج  نیرخآ  رد  کنیا  دش و  یسررب  موس  دلج  رد  رهـشمرخ » حتف  زا  سپ 
.دوش یم  یسررب  گنج ،» هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  ، » قارع

یساسا و هلئسم ي  هک  داد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  ادتبا  دیاب  نآ ، یفاکش  دبلاک  يارب  .تسا  زکرمتم  گنج  نایاپ  شور  رب  موس  شـسرپ 
دـش و مامت  گنج  ارچ  هک  تسا  نیا  روظنم  ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ زکرمتم  یلئاسم  عوضوم و  هچ  رب  شـسرپ  ینوناک  هطقن ي 

زاغآ هک  هنوگ  نامه  یگنج  ره  هک  میریذپب  هدعاق  نیا  ساسا  رب  ار  گنج  مامتا  لصا  رگا  میداد ؟ یم  همادا  گنج  هب  نانچمه  دیاب 
دیاب ساسا  نیا  رب  .تسا  زکرمتم  گنج ، مامتا  هن  گنج و  ناـیاپ  هوحن ي  رب  شـسرپ  نیارباـنب ، دـشاب  هتـشاد  ناـیاپ  دـیاب  دـبای ، یم 

.دوش یم  هدیسرپ  نآ  زا  هنوگ  نیا  لاح  هک  دوب  هنوگچ  گنج  نایاپ  هوحن ي  هک  درک  یسررب 

مهارف ار  گنج  نتفای  ناـیاپ  هنیمز ي  گـنج  ماـمتا  اـب  دوخ  تقفاوم  مـالعا  همانعطق ي 598 و  شریذـپ  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یلو دـنوش ، یم  زاغآ  یـسایس  تسب  نب  رثا  رب  اـه  گـنج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ همانعطق 598  شریذـپ  هلئـسم ، ایآ  لاح  .تخاس 

هار زا  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  حرطم  لاؤـس  نیا  دنـسر ، یم  ناـیاپ  هب  یماـظن  يزوریپ  اـی  یـسایس  شور  اـب  ماـجنارس 
دوجو داـقتعا  رواـب و  نیا  رگید ، تراـبع  هب  داد ؟ همتاـخ  گـنج  هب  یـسایس  شور  اـب  ارچ  دوش  زوریپ  قارع  رب  تسناوت  یم  یماـظن 

، یسایس شور  اب  گنج  مامتا  همانعطق و  شریذپ  اب  اما  دسرب  نایاپ  هب  قارع  رب  یماظن  يزوریپ  اب  دیاب  گنج  هک  تشاد 
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؟ تسا هدش  زیگنا  لاؤس  دراد (1)  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاماهبا  لیلد  هب  دش و  لصاح  يژتارتسا  رییغت  یعون 

.دنک یم  صخشم  ار  گنج  نایاپ  هوحن ي  زا  شـسرپ  تلع  يا  هزادنا  ات  گنج  ینایاپ  ياه  هام  یماظن  یـسایس -  تایعقاو  هب  هجوت 
اب قارع  هک  یتیعقوم  رد  تفریذپ ؛ هامریت 1367  رد  دعب  لاس  کی  ار  نآ  ناریا  یلو  دـش  بیوصت  هامریت 1366  رد  همانعطق ي 598 

نیا .دوب  هتفرگ  سپ  دندوب ، هدرک  فرـصت  ات 1367  ياه 1361  لاس  رد  ناریا  یماظن  ياوق  هک  ار  یقطاـنم  رثکا  یماـظن ، تـالمح 
همانعطق شریذپ  بجوم  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  یعامتجا  یـسایس -  تاظحالم  یخرب  یماظن و  تالوحت  دهد  یم  ناشن  حیـضوت 

تفرگ تروص  قارع  ناریا و  یماظن  ناوت  ساسا  رب  تالوحت  نیا  دوجوم ، تاروصت  فالخرب  .دـش  گنج  هب  نداد  نایاپ  ي 598 و 
یناور یسایس -  كوش  قارع ، یماظن  ياه  يزوریپ  .دش  اهرواب  تاروصت و  تایعقاو و  نایم  فاکش  داجیا  بجوم  لیلد  نیمه  هب  و 
گنج هب  همانعطق 598  شریذـپ  اب  ناریا  درک و  رییغت  قارع  دوس  هب  یماـظن  هنزاوم ي  هجیتن ، رد  درک (2) و  دراو  ناریا  هعماـج ي  رب 

.داد نایاپ 

ندیشون  » هب همانعطق  شریذپ  ار  ناشیا  ریبعت  ای  یمالسا  يروهمج  میمصت  هرابرد  ینیمخ  ماما  هینایب ي  مدرم و  ناگدنمزر و  شنکاو 
.تسا گنج  نایاپ  هعقاو ي  رد  تاماهبا  تاساسحا و  هدننک ي  نایب  رهز ،» ماج 

شریذپ اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  یسایس  شور  زین  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  تالوحت  تیهام  رد  ماهبا  نیاربانب ،
همانعطق بیوصت  نامز  رد  ارچ  دسرب  مامتا  هب  همانعطق  شریذپ  اب  گنج  دوب  رارق  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ یساسا  یشسرپ  همانعطق ،

؟ تفرگن تروص  مادقا  نیا  دوب ، ناریا  اب  یماظن  يرترب  هک  هامریت 1366 ، رد 
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نایاپ هوحن ي  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  تایعقاو  اب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یتاراظتنا  دـش  هداد  گـنج  لوط  رد  هک  ییاهراعـش  . 3 - 1
.دروآ دوجو  هب  گنج  همتاخ  هوحن ي  هرابرد ي  ار  ییاه  شسرپ  ماهبا و  اذل  دوب و  ضقانت  رد  گنج 

ماجنارـس دش و  گنج  ياه  تیعقاو  نایب  هوحن ي  هرابرد ي  ثحب  بجوم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یماظن  ياه  یماکان  دـنور  . 4 - 2
(. ص 40 شلاچ ، شمارآ و  هب  دینک  هاگن  ) .دش يراددوخ  تایعقاو  نایب  زا  نمشد ، يرادرب  هرهب  زا  يریگولج  يارب 
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ینایاپ ياـه  هاـم  رد  یماـظن  تـالوحت  هکنآ  تسخن  دوش ؛ یم  هجوت  نادـب  رتمک  هک  تسه  زین  يرگید  ياـه  شـسرپ  ناـیم  نیا  رد 
نیا دوب ، ناریا  ناـیز  هب  یماـظن  هنزاوم ي  رییغت  زا  رثأـتم  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  یلـصا  تلع  رگا  عقاو ، رد  دوب ؟ تلع  هچ  هب  گـنج 

یبایزرا لباق  ناریا  يارب  عوضوم  نیا  ایآ  تفای ؟ ققحت  گنج  یماظن  هنحص ي  رد  دش و  داجیا  یطیارـش  هچ  تحت  هنوگچ و  لوحت 
تادنتـسم لیالد و  یفنم ، ای  تبثم  خـساپ  تروص  رد  دـنک ؟ رییغت  ناریا  دوس  هب  هنزاوم  تشاد  ناکما  اددـجم  ایآ  دوب ؟ ینیب  شیپ  و 

؟ تسیچ نآ 

ماجنا هام  راهچ  هلصاف  رد  یماظن  تامادقا  اب  قارع  هچنآ  دننامه  ارچ  دوب  رترب  یمجاهت و  عضوم  رد  ناریا  هک  یتیعـضو  رد  نینچمه 
؟ دبای تسد  تسناوتن  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  عطاق  یماظن  يزوریپ  کی  هب  داد ،

دنور دننام : یفلتخم  لئاسم  رب  رظان  رتشیب  هک  تسا  هدش  هئارا  گنج  نایاپ  یگنوگچ  زا  یتوافتم  ياه  هاگدید  اه و  لیلحت  نونک  ات 
، روـشک ود  يژتارتـسا  گـنج و  زا  قارع  ناریا و  ياـه  تـشادرب  تاروـصت و  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  یماـظن  یــسایس -  تـالوحت 
همانعطق ي شریذپ  يارب  ناریا  مادقا  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  یـسایس -  تالوحت  تیهام  نیفرط ، تامادقا  تامیمـصت و 
هنماد ي مجح و  هک  یلاح  رد  .دـشاب  یم  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  هقطنم و  حطـس  رد  ناریا و  لخاد  رد  گـنج  ماـمتا  ياهدـمایپ  598 و 

.تسا هتفرگن  رارق  يزادرپ  هیرظن  تاقیقحت و  هیامتسد ي  تاعوضوم ، زا  مادک  چیه  یلو  تسا  هدرتسگ  اتبسن  اهریسفت  لیلحت و 

هاگدید ود  یسررب 

هراشا

گنج یماظن  یسایس -  تالوحت  دنور  زا  یبایزرا  تشادرب و  یجراخ  یلخاد و  نارظن  بحاص  ياهریـسفت  تالوحت و  هکنیا  هب  رظن 
هب دراد  ریثأت  شقن و  هعماج  ياهرواب  ناهذا و  يریگ  لکـش  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  هدش  دـیلوت  تایبدا  دـنک و  یم  نایب  ار  نآ  نایاپ  و 
رد تایرظن  زا  یـشخب  دوشن  داـجیا  لـلخ  بلاـطم  لسلـست  رد  ینـالوط و  ثحب  هکنیا  يارب  هتبلا  .دوش  یم  هراـشا  اـه  نآ  زا  یـشخب 

همیمض ي
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.دوش یم  یسررب  ییاضر  ياقآ  یمشاه و  ياقآ  ياه  هاگدید  اهنت  ثحب  همادا ي  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  لوا  لصف 

یمشاه ياقآ  هاگدید 

ییانثتـسا ریثأت  شقن و  گنج  هژیو  هب  روشک  ياـه  يریگ  میمـصت  رد  دوب  گـنج  یلاـع  هدـنامرف ي  هک  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ 
زا سپ  هلصافالب  ناشیا  .تسا  تیمها  زئاح  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  لئاسم  هرابرد ي  ناشیا  تایرظن  هاگدید و  یـسررب  .تشاد 

دراو میتسیا و  یمن  اهزرم  رد  متفگ  لوا  ياـهزور  رد  هک  روط  ناـمه  : » درک راـهظا  نارهت  هعمج  زاـمن  رد  ناـضمر ، تاـیلمع  ماـمتا 
میدرک و راطخا  میداد ، تلهم  میداتـسیا ، يا  هتفه  هس  ود ، : » درک هفاضا  ناشیا  .میدرک » لمع  نامفرح  هب  میوش و  یم  قارع  كاـخ 
هن دندرک و  هجوت  ناملـسم  ياه  تلود  هن  اهدهعتم ، ریغ  هن  قارع ، یماح  ياهروشک  هن  دوبن ، اونـش  شوگ  هک  دننک ، هجوت  میتساوخ 
رد ار  ییاهن  هار  یـساسا و  راک  نآ  مه  ام  : » دـیوگ یم  ناریا  يریگ  میمـصت  تاظحالم و  نیا  هیاپ ي  رب  یمـشاه  ياقآ  .قارع » دوخ 

میمـصت زا  یکی  هک  یمـشاه  ياـقآ   (1) .میوـش » قارع  كاـخ  دراو  نامفادـها  هب  ندیـسر  يارب  هـک  دوـب  نـیا  نآ  میتـفرگ و  شیپ 
: دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  مادقا  نیا  لیالد  دوب  ناگدنریگ 

مه يدایز  یعرف  لیالد  هک  تسا  حرطم  قارع  كاخ  هب  دورو  يارب  یساسا  لیلد  هس  اهریگ ، میمـصت  زا  یکی  ناونع  هب  هدنب  رظن  زا  »
ار نآ  هکنیا  يارب  میدرک  دـیدشت  ار  گنج  ام  .تسا  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  اـم  لـیلد  نیلوا  .دراد  دوجو  یلـصا  لـیلد  هس  نیا  تشپ 

 . (2) .تسا » فده  نیرت  گرزب  نیا  .مینک  مامت 

یم تراسخ  ام  هب  هن  میدنام ، یم  نامیاهزرم  رد  رگا  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  ناریا  دیدج  يژتارتسا  لیالد  یمشاه  ياقآ 
تسا اه  نآ  بولطم  هک  یعـضو  نامه  هب  زیچ  همه  دننک ، ینیـشن  بقع  دنراد  هک  ییاه  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رـضاح  هن  دنداد ،

هب مییوگب  میهد و  همتاخ  ار  گنج  میریذپب ، ار  اه  نآ  تساوخ  هنالیلذ  ای  .دوب  هدنامن  نامیارب  رتشیب  هار  ود  ام  درک و  یم  ادـیپ  همادا 
ار گنج  ایرد و  هب  مینزب  مه  ام  هکنیا  رگید  ضرف  .میدرگ و  یم  زاب  نامیاه  هناخ 
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ص 109 و 110. نامه ، . 29 - 1

ص 109 و 110. نامه ، . 30 - 2
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هرابرد ي اکیرما  ياه  تسایس  حیضوت  رد  ناشیا   (1) .میا » هدرک  عورـش  نالا  هک  تسا  روط  نیا  مه  گنج  ندرک  مامت  .مینک  مامت 
: دیوگ یم  گنج 

نیا اه  لاس  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  .دـیوگ  یم  غورد  مسق  ادـخ  هب  .دـیوگ  یم  غورد  دوشب ، مامت  دـیاب  گنج  دـیوگ  یم  اکیرما  رگا  »
 . (2) .دنهاوخ » یم  هقطنم  رد  هک  تسا  یعضو  نیرت  بولطم  نیرت و  یلاع  نیا  .حلص  هن  گنج -  هن  لکش  هب  اهتنم  دشاب ، گنج 

: دـیوگ یم  موس  فدـه  هرابرد.دـنک ي  یم  رکذ  تراسخ  تفایرد  ار  قارع  كاخ  لخاد  هب  دورو  يارب  مود  فدـه  یمـشاه  ياقآ 
یم دنک و  یم  يدـنب  عمج  ار  نآ  بیترت  فادـها و  هبطخ  نایاپ  رد  اددـجم  ناشیا  .دنـشاب  تحار  دازآ و  قارع  مدرم  هقطنم و  مدرم 

: دیوگ

يدازآ موس  قوـقح و  نتفرگ  مود  گـنج ، ناـیاپ  لوا  بیترت ، هب  هک  تسا  قارع  كاـخ  هب  دورو  رد  اـم ، هدـمع ي  فدـه  هس  نیا  »
 . (3) دشاب ».] یم  روشک  نیا  رد  ] یمدرم یتموکح  لیکشت ] [و  قارع مدرم 

دیسرن و يزوریپ  هب  یلو  دش  زاغآ  دنک  یم  هراشا  یمـشاه  ياقآ  هک  یفادها  ریاس  گنج و  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  ناضمر  تایلمع 
لیلحت :» دیوگ یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  ناضمر  تایلمع  اهدعب  یمشاه  ياقآ  .تفای  همادا  لاس  شـش  تدم  هب  گنج  لیلد  نیمه  هب 

 . (4) .میدرک » یمن  ینیب  شیپ  ار  عناوم  اما  میوش ، یم  زوریپ  یماظن  رظن  زا  هک  دوب  نیا 

رب یکتم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا  نانچمه  ناضمر ، تایلمع  یماکان  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  رد 
متـشاد هیرظن  کی  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  سپـس  تایلمع و  کی  رد  يزوریپ  بسک 

لیام ماما  :» تشاد يرگید  رکفت  ماما  هک  دـهد  یم  حیـضوت  لاح  نیع  رد  ناـشیا   (5) .مینک » مامت  ار  گـنج  میریگب و  ار  ییاـج  هک 
ات دیورب  : » دنتفگ یم  ماما   (6) .دوش » دازآ  قارع  هک  دوب  نیا  ماما  یمومع  تینهذ  دنزب ، یفرح  ناشیا  اب  یسک  گنج  هرابرد ي  دوبن 

 . (8)  - (7) .دوش » هدنک  اجنآ  رد  هنتف  هشیر 
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میتفرگ یم  نمشد  زا  ار  يا  هقطنم  دیاب  ام  هک  دوب  دقتعم  گنج  تایعقاو  هب  هجوت  اب  تشاد و  هک  یتسایس  هب  هجوت  اب  یمـشاه  ياقآ 
یماظن يزوریپ  بسک  ناشیا  رظن  زا  نیاربانب  مینزب ؛ یفرح  میتسناوت  یمن  دش  یمن  لصاح  نیا  ات  میشاب و  هتـشاد  ینز  هناچ  تردق  ات 

دندرک یم  ارجا  ناگدنمزر  ار  یماظن  تایلمع  درمشرب : نینچ  ار  تایلمع  کی  ياه  شخب  تیلوئـسم  یمـشاه  ياقآ  .دوب  مهم  يرما 
دش یم  حرطم  هوق  هس  نارس  هسلج ي  رد  تایلمع  هرابرد ي  اهداهنشیپ  .دوب  گنج  رزودلوب  یمجاهت ، هیحور ي  هب  هجوت  اب  هاپـس  و 

 . .میدوب (1) هدننک  كرادت  ام  دوب و  ههبج  رد  یعقاو  یهدنامرف  نیاربانب  .میتفگ  یم  ماما  هب  ام  و 

ساسا رب  ات  دشاب  هتشاد   (2) کیژتارتسا » فادـها   » هک درک  یم  تیامح  نآ  زا  بیوصت و  ار  یتایلمع  دـنور ، نیا  دـیوگ  یم  ناشیا 
ناشیا رظن  زا  گـنج  لاـس  شـش  رد  اـعومجم  .درک  يریگیپ  ار  گـنج  ماـمتا  يارب  ینز  هناـچ  يزوریپ و  بسک  هیرظن ي  ناوتب  نآ 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  .تشاد (3)  کیژتارتسا  فادها  تایلمع  جنپ  ای  راهچ 

مناد یمن  درک  ماـمت  ار  گـنج  دوشب  هک  يزیچ  اـما  گـنج ) یلاـع  هدـنامرف ي  ناونع  هب   ) مدوبن نم  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  رد  »
یم اـم  هک  تسا  یتاـیلمع  ناـمه  نیا  هک  میدرک  یم  رکف  میدرک و  لاـبند  فدـه  نیا  اـب  ار  ربـیخ  تاـیلمع  ریخ ؟ اـی  تـشاد  دوـجو 

هطبار ي میریگب و  ار  رـصقلا  ما  میورب  هک  دوب  نیا  منهذ  رد  واـف  تاـیلمع  رد  .دـمآ  دوجو  هب  اـهورین  قاـحلا  لکـشم  یلو  میتساوخ 
.دشن هک  دوب  جوا  هطقن ي  ام  يارب  يالبرک 5  تایلمع  .دشن  هک  مینک  عطق  ایرد  اب  ار  قارع 

رایـشوه نمـشد  روشک  برغ  هقطنم ي  هب  میورب  رگا  میدرک  یم  رکف  ام  .دـشن  هک  دوش  یم  میدرک  رکف  برغ  یتایلمع ) هقطنم   ) رد
مینک و یم  گنهامه  اهدرک  اب  میـسرب  كوکرک  هب  رگا  تسا و  قارع  يدج  دـیدهت  يارب  ییا  هبرح  ناخیدـنبرد  دـس  بآ  تسین و 

 . (4) .مینک » یم  عطق  ار  قارع  لامش  تفن 
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قفومان اهنیا  همه ي  رد  : » دـیوگ یم  دـش  ماجنا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  روظنم  هب  هک  یتاـیلمع  هعومجم  یباـیزرا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
 . (1) .میدیسرن » فادها  هب  یلو  میدوب  قفوم  گنج  همادا ي  ندز و  هبرض  دح  رد  میدوب ،

هک یلاح  رد  درک  ظفح  ار  دوجوم  عضو  اهنت  دـش  ماجنا  هک  ییاه  تایلمع  هلـسلس  گنج ، لاس  شـش  یط  عقاو  رد  حیـضوت  نیا  اـب 
هقطنم کی  فرصت  رب  ینبم  ناشیا  يژتارتسا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ  .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يزوریپ و  بسک  فده 

هیلک ي اریز  دـش ؛ نآ  ققحت  زا  عنام  یماظن  ياهورین  یناوتان  اـه و  یتساـک  یلو  دوب  حیحـص  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  تیمها و  اـب  ي 
، فادها ققحت  تروص  رد  تشاد و  کیژتارتسا  فادها  درک ، یم  تیامح  بیوصت و  ناشیا  دـش و  یم  داهنـشیپ  هک  ییاه  تایلمع 

 . .دندوبن (2) فادها  نیا  نیمأت  هب  رداق  یماظن  ياهورین  نکیل  دش  یم  نکمم  گنج  هب  نداد  نایاپ 

یمـشاه ياقآ  .تشاد  ریثأت  گنج  يارب  عبانم  صیـصخت  رد  گنج  زا  ینابیتشپ  يارب  روشک  تارودـقم  زا  یمـشاه  ياـقآ  تشادرب 
تحص تابثا  يارب 
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هجیتن نیمه  هب  مه  گنج  رخآ  رد   » دیوگ یم  دوب » دودحم  روشک  تیفرظ   » هکنیا هب  هراشا  نمـض  روشک  تارودقم  زا  دوخ  یبایزرا 
هتکن  (3) .دوش » یمن  هک  داد (2)  همان  ماما  هب  تلود   » (1) دیوگ : یم  ماما  هب  تقو  ریزو  تسخن  همان ي  هب  هراشا  اب  ناشیا  .میدیسر »

لبق لاس  جنپ  رگا  دنتـشون  ماما  هب  همان  رد  تلود  هاپـس و  هچنآ  : » دـیوگ یم  هک  تسا  عوضوم  نیا  یمـشاه  ياقآ  تاراهظا  رد  مهم 
« .تخیر مه  هب  ار  ماما  تاعالطا )  ) تامولعم ماما ، هب  هاپـس  همان ي  .درک  یم  مامت  ار  گـنج  تفرگ و  یم  میمـصت  ماـما  دـنتفگ  یم 

 . (4)

ار کیژتارتسا  فادـها  یماظن  تایلمع  هکنآ  تسخن  دـناد : یم  لماع  دـنچ  ار  گنج  ندـش  ینالوط  تلع  یمـشاه  ياـقآ  عقاو ، رد 
قارع رب  دودـحم  تابرـض  اب  یماظن  تایلمع  هجیتن ، رد  .دوب  دودـحم  رتشیب  تاکرادـت  يارب  مه  روشک  تارودـقم  .درک  یمن  نیمأت 

یمـشاه ياقآ  رظن  زا  هک  دوب  گنج  زا  ینابیتشپ  شیازفا  مزلتـسم  هنزاوم ، رییغت  تشاد و  درکراک  دوجوم  هنزاوم ي  ظفح  يارب  اهنت 
هب ناریا  یماـظن  ياـه  تاـیلمع  لیدـبت  نیا ، رب  هوـالع  .دـش  رجنم  گـنج  موادـت  هب  تیعـضو  نیا  زا  لـصاح  تسب  نب  .دوبن  نکمم 
رما نیمه  دندمآ و  یم  ههبج  هب  لصف  بسانت  هب  هک  دوب  بلطواد  ياهورین  لضعم  زا  رثأتم  ینابیتشپ ، لماع  رب  هوالع  هنالاس  تایلمع 

(5) درک ؛ یم  هدافتـسا  عوضوم  نیا  زا  نمـشد  دش و  یم  داجیا  هلـصاف  اه  تایلمع  نایم  اذل  تشاد ، ریثأت  اه  تایلمع  نامز  میظنت  رد 
.درک یم  تیوقت  يزاسزاب و  ار  دوخ  تازیهجت  اهورین و  هدمآ ، تسد  هب  تصرف  رد  نمشد  اریز 

یکی .دـشن  هتفرگ  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یبسانم  میمـصت  هک  تشاد  دوجو  یـساسا  لماع  ود  : » دـیوگ یم  ناشیا  نیا ، رب  هوالع 
داد یمن  هزاجا  يا  هظحل  هک  دوب  ماما  يدـعب  هلئـسم ي  .دوب  رفک  هیبش  يزیچ  هاپـس  رظن  زا  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  حرط  هک  دوب  هاـپس 

يا هدع  همه  سلجم  رد  .مینک  ثحب  گنج  متخ  هرابرد ي 
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« .دناشن ناشیاج  رـس  ار  اه  نآ  ماما  دندرک ،] یم  تیلاعف  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  ] یناحور ياقآ  و  القع » عمجم   » مان هب  دـندوب 
يروج نیا  گنج  هک  دید  یمن  تحلـصم  مه  سک  چیه  تشادـن و  دوجو  يدامتعا  اه  تردـق  یللملا و  نیب  زکارم  هب  نینچمه   (1)

 . .دوش (2) مامت 

هب نداد  نایاپ  يارب  ناریا  لیالد  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دیـسر  نایاپ  هب  یـسایس  یماظن -  تـالوحت  رثا  رب  گـنج  تروص  ره  رد 
زا قارع  هدافتسا ي  دنور  نیا  رد  .دوب (3)  گنج  متخ  مهم  لماوع  زا  یکی  اهرهش  هب  هلمح  يارب  قارع  تاناکما  تسا  دقتعم  گنج 

هولج كانتـشحو  یلیخ  میارب  گـنج  مدـید  ار  هچبلح  یتقو   » هکناـنچ .دوب  هدـننک  نارگن  هچبلح  رد  هژیو  هب  ییایمیـش  ياـه  حـالس 
باسح ماما  فرط  زا  همانعطق  شریذـپ  لـماع  نیرت  مهم  دـیاب  ار  دروم  نیا  :» دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا   (4) .درک »

يارب يرزیل  حالس  زا  دوب و  هدیسرن  ییایمیـش  ياه  حالـس  هب  قارع  رگا  : » دیوگ یم  يرگید  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ   (5) .مینک »
ام .میهدـب  همادا  میتسناوت  یم  مه  زاب  ام  درک  یمن  هدافتـسا  اکن  قرب  ندز  يارب  دربرود  يامیپاوه  نارهت و  هب  کشوم  قطانم و  ندز 

ندرک فقوتم  يارب  شالت  اه و  شکتفن  هب  قارع  هلمح ي  نیا ، رب  هوـالع   (6) .میدروخ » همطل  قارع  ههبج ي  زا  جراخ  ياهراک  زا 
همان يداصتقا  يارزو  ینعی  ماما ، هب  تشون  همان  امـسر  تلود   » نآ زا  رت  مهم  دوب و  رثؤم  هماـنعطق  شریذـپ  رد  زین  ناریا  تفن  دـیلوت 

یم رگا  هک  تشون  ماـما  هب  يا  هماـن  مه  هاپـس  .مینک  یناـبیتشپ  ار  گـنج  يداـصتقا  ظاـحل  زا  میناوت  یمن  رگید  هک  ماـما  هب  دنتـشون 
.دوب گرزب  هداعلا  قوف  هک  دنداد  ار  ناشیاه  يدنمزاین  .دینک  نیمأت  ار  ام  ياهزاین  میشاب  هتـشاد  قفوم  تایلمع  میگنجب و  ام  دیهاوخ 

 . (7) .میریذپب » ار  همانعطق  دندرک  لوبق  ماجنارس  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب  ماما 

ییاضر ياقآ  هاگدید 

یم رارق  هجوت  دروم  رظنم  نیا  زا  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  تالوحت  نارادساپ ، هاپس  نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، نسحم  ياقآ 
قطانم يزاسدازآ  اب  اریز  دوب ؛ گنج  هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  روشک  یلصا  هلئسم ي  هک  دهد 

28 ص :

ص 109 و 110. نامه ، . 30 - 1
ذخأم 11. . 31 - 2
ذخأم 20. . 32 - 3

ص 109 و 110. نامه ، . 29 - 4

ص 109 و 110. نامه ، . 30 - 5
ذخأم 11. . 31 - 6
ذخأم 20. . 32 - 7
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گنج هب  نداد  نایاپ  یگنوگچ  رب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هلصافالب  اه  ثحب  مامت  نیاربانب ، .دوب  گنج » نایاپ   » یلصا عوضوم  یلاغشا 
 . .دوب (1) هنیمز  نیمه  رد  دش  رازگرب  ینیمخ  ماما  تمدخ  رد  ادتبا  رد  هک  یتاسلج  دش و  زکرمتم 

هب رهشمرخ  رد  يزوریپ   » ناشیا رظن  زا  .دنک  یم  یسررب  ناریا  يژتارتسا »  » بوچراچ رد  ار  گنج  تالوحت  لاس  شش  ییاضر  ياقآ 
ياهدمایپ .میتفرگ (2)  رارق  رترب  عضوم  رد  ام  دز و  مه  رب  ار  قارع  ام و  نیب  اوق  هنزاوم ي  اریز  دوب ؛ گنج » تیهام  رد  رییغت  ياـنعم 

زین عوـضوم  نیا  .دـندش (3)  دـیماان  ددرم و  قارع  ناـیماح  اذـل  دوب  قارع  يدـنمناوت  هب  تبـسن  یللملا  نیب  شرگن  رییغت  يرترب ، نیا 
گنج یساسا  هلئسم ي  رییغت  رهـشمرخ  حتف  ریثأت  نیرت  مهم  .دننک (4)  هلمح  یمالـسا  ناریا  هب  دنناوت  یمن  یتحار  هب  هک  دش  نشور 

يژتارتسا اهورین و  شیارآ  يا  هدیدپ  نینچ  .دش (5)  لیدبت  قارع  میلست  ناریا و  يزوریپ  هب  قارع  يزوریپ  ناریا و  میلست  زا  هک  دوب 
.داد رییغت  ار  قارع  ناریا و 

نیا تفای و  شیازفا  قارع  زا  یللملا  نیب  تیامح  تفر (6) و  ورف  یعافد  كال  رد  درک و  يرگنزاب  دوخ  یگنج  يژتارتسا  رد  قارع 
رد رهـشمرخ  يدازآ  زا  دعب  قارع  .تشاذگ (7)  ریثأت  دـندرک  اطعا  يو  هب  مادـص  یناهج  نایماح  هک  ییاه  حالـس  رب  یتح  عوضوم 

دعب ناریا  تقیقح  رد  .ناتـسدرک  هقطنم ي  رد  زین  اهرهـش و  رد  سراف ، جیلخ  رد  ینیمز ، گنج  رد  دیگنج : یم  ناریا  اب  ههبج  دـنچ 
ياه شـالت  تیهاـم  یماـظن و  هنزاوم ي  رییغت  رگید ، تراـبع  هب  .دوب (8)  ریگرد  اـه  یقارع  اـب  ههبج  راـهچ  رد  رهـشمرخ  يدازآ  زا 

راک روتـسد  رد  ار  ناریا » یماظن  يدـنمناوت  راهم   » يژتارتسا نآ  نایماح  قارع و  اـت  دـش  بجوم  گـنج  همادا ي  يارب  ناریا  دـیدج 
زا تیامح  رد  ار  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  ریاس  قارع و  دیدج  يژتارتسا  اه و  تسایـس  رهوج  ناریا ، راهم  .دنهد  رارق  دوخ 

.تشاد زاس  تشونرس  ریثأت  نآ  نایاپ  گنج و  دنور  رد  عوضوم  نیمه  داد و  لیکشت  قارع 

هسلج ي رد  ات  دش  ثعاب  رترب ، عضوم  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  یماظن و  یسایس -  تالوحت  زا  ریثأت  اب  ناریا  يژتارتسا  رییغت 
يارب ماما  اب  نالوئسم 

29 ص :

.1381  / 3  / 30 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 33 - 1
.ییاضر نسحم  هبحاصم  ص 3 ، هرامش 131 ، تشهبیدرا 1381 ، ییاوه ، عیانص  همانهام  . 34 - 2

.نامه . 35 - 3
.نامه . 36 - 4
.نامه . 37 - 5
.نامه . 38 - 6
.نامه . 39 - 7

دادرخ 1379. هاپس ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 40 - 8
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هب یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  رد  هک  ییاه  يزوریپ  يانبم  رب  ناریا  دیدج  يژتارتسا  تیهام   » .دوش (1) يریگ  میمصت  گنج  همادا ي 
لکـش ناریا  ياه  هتـساوخ  نتفریذـپ  هب  قارع  نایماح  نتخاس  دـعاقتم  اه و  يزوریپ  نآ  موادـت  لامتحا  نینچمه  دوب و  هدـمآ  تسد 

زین نمشد  دوش و  یم  مامت  گنج  هک  میدرک  یم  رکف  ام  : » دیوگ یم  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هام  هس  ییاضر  ياقآ  هکنانچ  .تفرگ 
لوبق و لـباق  ریغ  یمالـسا  يروهمج  يارب  ار  يورـشیپ  عون  ره  اـه  نآ  یلو  دریذـپ  یم  دوـش و  یم  میلـست  دوـخ  عفاـنم  ظـفح  يارب 

 . (2) .دنوش » یمن  میلست  دنناد و  یم  كانرطخ 

یماظن یـسایس -  تالوحت  حیـضوت  يارب  ییاضر  ياقآ  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یحالطـصا  گنج ، رد  ناریا  يژتارتسا  یگناـگود 
یـسایس و حطـس  ود  رد  توافتم  یکاردا  زا  رثأتم  هناگود ، يژتارتسا  ناشیا  فیرعت  رد  .درک  هدافتـسا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج 

.دوـش یم  داـجیا  لـمع  رد  دـعب  نهذ و  رد  ادـتبا  یگناـگود  تسا و  ینهذ  يرما  يژتارتـسا  هک  حیـضوت  نـیا  اـب  .تسا (3)  یماـظن 
یم دوجو  هب  یلم  مزع  دوش  لصاح  كرتشم  كاردا  رگا  .تسا (4)  هلئسم  نیا  لح  يارب  توافتم  هیرظن ي  ود  يانعم  هب  یگناگود 

رد .دوش  یم  تردـق  هیزجت  بجوم  اریز  تسا ؛ يژتارتـسا  نتـشادن  ياـنعم  هب  يژتارتـسا ، رد  یگناـگود  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـیآ ؛
نایاپ يارب  یلـصا  هاـگ  هیکت  روشک  لـک  رد  یلم  يژتارتسا  رد  دـهد و  یم  لکـش  ار  یلم  يژتارتسا  يژتارتسا ، رد  تدـحو  لـباقم ،

.دوش یم  ارجا  قفاوت  عامجا و  اب  نییعت و  گنج  هب  نداد 

ماما و يژتارتسا  لماش  يژتارتسا  ود  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  روشک  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دـیازفا : یم  ییاضر  ياقآ  همادا  رد 
رانک رد  .دوب  ثعب  بزح  مادص و  طوقس  يارب  دربن  ماما ، يژتارتسا  .تشاد  دوجو  تلود  یمسر  يژتارتسا 

30 ص :

ماما تمدخ  : » دـیوگ یم  گنج ، فقوت  اب  ماما  تفلاخم  بیذـکت  نمـض  ناهیک  همانزور ي  اب  وگو  تفگ  رد  یتیالو  ياقآ  . 41 - 1
یم هک  يزور  ات  میشاب  هتـشاد  تسد  رد  یمرها  دیاب  میریگب ، یتمارغ  مینک ، دازآ  ار  نامدوخ  نیمزرـس  ام  تسا  رارق  رگا  دش  لقتنم 
نیا هب  دنداد و  تیاضر  ماما  ترـضح  اذل  فعـض  عضوم  زا  هن  مییوگب  نخـس  تردق  عضوم  زا  میناوتب  مینک ، یم  هرکاذم  مینیـشن و 

زا دعب  گنج  هک  دندوب  هتفگن  هجو  چـیه  هب  ماما  سپ  .رگید  ياهاج  نونجم و  واف و  لثم  دـش  لاغـشا  قارع  كاخ  زا  یطاقن  بیترت 
(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  « ) .دوشب فقوتم  رهشمرخ  حتف 

یلعمالغ رادرس  یصخش  تشاددای  ، 1361  / 8  / 26 فجن ، البرک و  هاگرارق  ناهدنامرف  تکرـش  اب  يزکرم  هاگرارق  هسلج  . 42 - 2
.دیشر

.1382  / 6  / 3 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 43 - 3
.نامه . 44 - 4
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فده نیا  دوب و  دادغب  طوقس  ماما  فده  درک (1)  یم  لابند  ار  حلص  بسک  يارب  دربن  هک  دش  ادیپ  يرگید  تسایـس  اما ، تسایس 
بمب درادن و  يا  هدیاف  میریگب  مه  ار  دادـغب  رگا  دـنتفگ : یم  دوبن و  نالوئـسم  رد  رواب  نیا  یلو  دوب  ققحت  لباق  یماظن  يژتارتسا  اب 

یم ام  رگا  دش  یم  روط  نیمه  مه  دـیاش  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  يرگید  ياج  رد  يو  .دننز (2)  یم  ام  رـس  رب  یمتا 
دیاب تسا  دـقتعم  هکنیا  نمـض  ناشیا   (3) .دـمآ » یم  دوجو  هب  یلئاـسم  دـندز و  یم  متا  بمب  ناریا  هب  میتـفرگ  یم  ار  دادـغب  میتـفر 

ناگدنمزر ياه  ییاناوت  هک  دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  درک  ثحب  يرگید  تصرف  رد  لیلحت  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد ي 
 . .میدوب (4) نامدوخ  عنام  نامدوخ  دشاب  ام  عنام  نمشد  هکنیا  زا  لبق  دوب و  دوهشم  هنحص  رد  هک  دوب  يزیچ  نآ  زا  شیب  ام 

ياهاج راب  هس  ود ، نم  :» دـش یم  مامت  رتدوز  گـنج  درک  یم  لـمع  ماـما  يژتارتسا  بوچراـچ  رد  روشک  رگا  هک  تسا  دـقتعم  يو 
لاس جنپ  زا  رتمک  دشکب  لوط  لاس  تشه  هکنیا  ياج  هب  گنج  میدوب  هدرک  تکرح  ماما  يژتارتسا  اب  ام  رگا  هک  متفگ (5)  فلتخم 

يارب دربن  همادا  هناراک ي  هظفاحم  يژتارتسا  چیه  اقافتا  .دش  یم  رجنم  مادص  طوقـس  هب  هک  رتگرزب  رایـسب  یحتف  اب  اما  دش  یم  مامت 
 . (6) .دش » ینالوط  گنج  مینک و  مامت  رتدوز  ار  گنج  میناوتن  ام  هک  دش  ثعاب  حلص ، لیمحت 

یم یسررب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  شرگن  هوحن ي  یساملپید و  هزوح ي  ود  رد  ار  يژتارتسا  رد  یگناگود  ریثأت  ییاضر  ياقآ 
هب ینئمطم  مکحم و  درواتـسد  هب  ات  ام  هک  دوب  نیا  هیرظن  کـی  تشاد ؛ دوجو  هیرظن  ود  گـنج  ناـیاپ  دروم  رد  دـیوگ : یم  دـنک و 

ار سب  شتآ  طیارـش  اـم  دنتـشاد  یم  راـهظا  مود  هیرظن ي  ناـبحاص  .مینک  اـهر  ار  گـنج  دـیاب  یمن  میدیـسرن ، یللملا  نـیب  ظاـحل 
هک دـنتفگ  یم  سب  شتآ  ناقفاوم  .میبای  تسد  دوخ  قوقح  هب  یللملا  نیب  هصرع ي  رد  هک  میـشاب  نیا  لابند  نآ  زا  سپ  میریذـپب و 

عماجم نآ  لابند  هب  مینک ، رارقرب  سب  شتآ  تسخن  ام 

31 ص :

رهم هاپـس ، ییاوه  يورین  یگنهرف  تنواعم  اهدرواتـسد ، اه و  ترورـض  قارع -  كاخ  لـخاد  هب  دورو  دـنورادهب ، يدـهم  . 45 - 1
.ییاضر نسحم  زا  لقن  هب  ص 97 و 98 ، ، 1381

ذخأم 35. . 46 - 2
ص 6. ، 1380 / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 47 - 3

.نامه . 48 - 4
لاس نامه  ار  گنج  ام  هنرگو  دندوبن  گنج  هب  دـقتعم  ام  ناتـسود  دـیوگ : یم  شتآ » هداجـس   » ینویزیولت همانرب  رد  ناشیا  . 49 - 5

(. لوا هکبش  ناتسمز 1377 ،  ) .میدوب هدرک  مامت  مجنپ 
ذخأم 33. . 50 - 6
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روط هب  تسیاب  یم  گـنج  فقوت  سب و  شتآ  هک  دـندوب  دـقتعم  رگید  یخرب  اـما  تشاد ، دـنهاوخ  هجوت  ناریا  يواـعد  هب  یناـهج 
 . (1) .دنتسین » دامتعا  لباق  یللملا  نیب  عماجم  نوچ  دریگ ، تروص  نامزمه 

یبـالقنا و یـساملپید  هزوـح ي  رد  دوـب  دـقتعم  نآ ، ماـمتا  يارب  لـح  هار  گـنج و  تیلک  هب  شرگن  نیا  موادـت  رد  ییاـضر  ياـقآ 
هناگ هس  ياوق  اتدمع  سلجم و  تلود ، هجراخ ، روما  ترازو  هک  روشک  یمسر  یـساملپید  رد  .دوب  لاعف  روشک  یمـسر  یـساملپید 

تـسایس .دـندرک  یم  تبحـص  مه  اهروشک  همه ي  اب  دوشب و  مامت  رتدوز  گنج  هک  دـندوب  نیا  لابند  امومع  دـندرک ، یم  يریگیپ 
دوش یم  ماجنا  ینامز  نیا  میریگب و  ار  نامقوقح  میناوت  یمن  روز  اب  زج  دـنتفگ  یم  هک  دوب  ماما  بالقنا و  ياهورین  تسایـس  رگید ،

 . (2) .میراد » رارق  ییالاب  تسد  عضوم  رد  میراد و  تردق  ام  دنمهفب  اه  نآ  هک 

زا ماما  ییاضر ، نسحم  رظن  زا  .تسا  یمهم  عوضوم  يژتارتسا  یگناگود  ثحب  رد  ینیمخ  ماما  هاگیاج  شقن و  هب  هجوت  یـسررب و 
ار لقادح  فک و  دادغب و  طوقس  ار  ییاهن  فده  فقس و  گنج  تیریدم  رد  اذل  دنتـشاد و  عالطا  يژتارتسا  رد  دوجوم  یگناگود 

 . .دندرکن (3) لودع  فک  زا  زگره  ماما  دندرک و  نییعت  ارسا  تشگزاب  تمارغ و  تفایرد  زواجتم ، نییعت  اهزرم ، تیبثت 

هب دـشاب  تاـیلمع  هلـسلس  يزیرحرط  لکـش  هب  هکنیا  ياـج  هب  گـنج  يژتارتسا  : » دـیوگ یم  ناـشیا  یماـظن  ياـه  تاـیلمع  هراـبرد 
اریز دش ؛ لصو  یسایس  يژتارتسا  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  یماظن  ياه  تایلمع  عقاو ، رد   (4) .دش » دودحم  تایلمع  کی  يزیرحرط 
یم هسیاقم  ار  رهـشمرخ ، حـتف  زا  دـعب  لبق و  گـنج ، هرود ي  ود  عوضوم  نیا  حیـضوت  يارب  يو  .تشادـن  دوجو  یماـظن  يژتارتسا 

اب دـش و  ارجا  تاـیلمع  هلـسلس  یحارط  یماـظن و  يژتارتسا  اـب  هک  دوب  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ  فدـه ، لوا  هرود ي  رد  : » دـنک
(5) .دش » یم  يزیر  همانرب  تایلمع  کی  يارب  دوب  مکاح  یسایس  يژتارتسا  هکنیا  لیلد  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  .دوب  هارمه  تیقفوم 

کی يارب  هشیمه  فرط  نیا  هب  رهشمرخ  يدازآ  زا  »

32 ص :

.باتزاب تیاس  زا  لقن  هب  ص 14 ، ، 1382  / 5  / 6 يرهشمه ، همانزور  . 51 - 1
ناتسمز 1377. لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  . 52 - 2

ذخأم 35. . 53 - 3

ذخأم 39. . 54 - 4

ذخأم 35. . 55 - 5
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نداد همتاخ  روشک  یمـسر  تسایـس  رگا  هک  یلاح  رد  .هن  ای  دنک  یم  مامت  ار  گنج  تایلمع  نیا  مینیبب  ات  میدش  یم  هدامآ  تایلمع 
رتدوز گنج  راک  نیا  اب  میدرک و  یم  گنج  دراو  ار  روشک  همه ي  یحارط و  تایلمع  هد  دـیاب  بوخ  دوب ، یماظن  هار  زا  گـنج  هب 

 . (1) .دش » یم  مامت 

تاناکما ناوت و  هکنیا  نمـض  دـش  گنج  ندـش  ینالوط  بجوم  تایلمع ، کی  ساـسا  رب  يزوریپ  يژتارتسا  ییاـضر  ياـقآ  رظن  زا 
رد دوش ، بسک  عطاـق  يزوریپ  دوـش و  هتفرگ  راـک  هب  جیـسب و  صخـشم  فدـه  يارب  هاـتوک  ییا  هلـصاف  رد  هکنآ  ياـج  هب  روـشک 

كرد ساسا  رب  نمشد  هکنیا  نمـض  .دوش (2)  لصاح  عطاق  يزوریپ  هکنیا  نودـب  دـش  راچد  لالحمـضا  شیاسرف و  هب  تدـمزارد 
هب تالمح  تاـیلمع ، کـی  رد  يزوریپ  زا  لـصاح  یماـظن  یـسایس -  ياهدرواتـسد  ندرک  شودـخم  يارب  يژتارتسا و  نیا  تیهاـم 

هنزاوم اهدرواتـسد  اب  درب و  یم  الاب  ار  يزوریپ  ياه  هنیزه  هداد ، شیازفا  ار  روشک  یتعنـص  يداصتقا و  تخاسریز  مادـهنا  اهرهش و 
 . .دش (3) یم  نآ  نایاپ  گنج و  هنزاوم ي  رد  رییغت  زا  عنام  درک و  یم 

نودب زین  گنج  هب  نداد  نایاپ  هک  یلاح  رد  دوشن  يریگیپ  دادغب  طوقـس  يارب  یماظن  يژتارتسا  دـش  ببـس  يژتارتسا  رد  یگناگود 
نیمـضت اـب  یماـظن  تاـیلمع  يارجا  رب  قـفاوت  رکفت ، ود  كارتـشا  لاـصتا و  هطقن ي  لـیلد ، نیمه  هب  دوـبن ، نـکمم  يزوریپ  بـسک 

اب ردب  تایلمع  زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  یماظن  عطاق  يزوریپ  اب  یعطق  ریثأت  هجیتن و  یب  اه  يزوریپ  نیا  هکنآ  لاح  .دوب  يزوریپ 

33 ص :

ذخأم 42. . 56 - 1
گنج دـنور  زا  يدـنب  عمج  کی  یط  ناهدـنامرف  اب  هسلج  رد  واف  تایلمع  یحارط  ماگنه  هب  لاس 1364  رد  ییاضر  ياـقآ  . 57 - 2

حرط ار  يدیدج  گنج  مود ، لاس  رد  .میدروخ  تسکـش  اذل  میگنجب  نمـشد  هویـش ي  اب  میتساوخ  یم  گنج  لوا  لاس  دیوگ : یم 
هعلاطم گنج  يور  دیمهف  ار ) ام  شور   ) نمشد هک  مراهچ  موس و  لاس  میدش .) زوریپ  و   ) دوب هدرکن  ار  نآ  رکف  نمـشد  هک  میدرک 

کی ناونع  هب  ار  روه  ام  .دوب  فیعـض  نمـشد  ناوت  هک  ییاج  روه  رد  میتفر  درک .) فقوتم  ار  ام  و   ) تفرگ راـک  هب  ییایمیـش  درک ،
یم ربیخ  رد  .میدـش  نآ  دراو  هک  دوب  گنج  زا  يدـیدج  عون  لاـح  ره  هب  یلو  میناـمب  اـجنآ  دوبن  نامدـصق  میتشاد و  رظن  رد  رذـگ 

گنج کی  ام  .میریگب  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  ام  داد  یم  تصرف  نیا  .میریگب  ار  نمشد  هبقع  میسرب و  هوشن  هب  هلـصافالب  میتساوخ 
یم ماما  هچنآ  درک : هفاضا  يو  .دوب  میهاوخ  قفوم  میهدـب  همادا  میناوتب  ار  گنج  نیا  اب  بسانم  ناوت  رگا  میراد ، یمدرم  یبـالقنا و 

نیرتدب دگنج  یمن  دیاین  تاناکما  ات  دیوگ  یم  هاپـس  هک  دنک  ادـیپ  عالطا  ماما  رگا  تسا  گنج  همادا ي  گنج و  رارمتـسا  دـیامرف 
(. ص 126 رهم 1365 ، كدف ، هقطنم ي  باختنا  شرازگ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   ) .دوب دهاوخ  ماما  خلت  هرطاخ ي 
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هک درک  هئارا  بونج  هقطنم  لک  رد  تایلمع  يارجا  يارب  هاپس  ار  يدیدج  حرط  گنج ، یماظن  یسایس -  تیعـضو  زا  دیدج  كرد 
 . .دوب (2) واف  هقطنم  رد  تایلمع  کی  يارجا  اهنت  اه  ثحب  نآ  هجیتن ي  دنتفریذپن (1) و  نالوئسم 

دیاب نآ  تیهام  هیاپ ي  رب  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  ار  دیدهت  يژتارتسا ، یحارط  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا  دـقتعم  نینچمه  ییاضر  ياقآ 
.میداد (3) یم  همتاخ  گنج  هب  رتدوز  دـیاب  میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  قارع  یماظن  یلامتحا  تـالوحت  اـم  رگا  درک ، يریگ  میمـصت 

ياهدـنب رب  يا  هزادـنا  ات  اریز  دوب ؛ بسانم  میتفریذـپ  یم  ار  هماـنعطق  لاس 1366  رویرهـش  رد  رگا  لاح ، نیا  اـب  : » دـیوگ یم  ناـشیا 
اب هسیاقم  رد  هدـش ، فرـصت  قطانم  رب  یکتم  دوب و  ناریا  اـب  یماـظن  يرترب  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدـش  ینز  هناـچ  ي 598  همانعطق 

 . (4) .تشاد » دوجو  گنج  مامتا  ناکما  يرت  بسانم  وحن  هب  داتفا ، قافتا  اهدعب  هچنآ 

يژتارتسا هرابرد  يرظن  تاظحالم 

توافتم و ياـه  شـسرپ  اـه و  هاگدـید  قارع ، ناریا و  گـنج  ناـیاپ  هوحن ي  رب  رثؤم  لـماوع  ناـهنپ  ياـه  هیـال  هدـیچیپ و  تیهاـم 
اه ترورض  اهزاین و  اب  تسا  هدش  نایب  اه  شـسرپ  هب  خساپ  ای  تایعقاو  نییبت  رد  نونکات  هچنآ  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ینوگانوگ 

.تسا راوشد  يا  هزادنا  ات  گنج  نایاپ  هوحن ي  یسررب  يارب  بسانم  شور  باختنا  هجیتن ، رد  .درادن  بسانت 

هب نداد  ناـیاپ  ، » رهـشمرخ حـتف  زا  سپ  لاـس  شـش  يروحم  یـساسا و  هلئـسم ي  عوـضوم و  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  قـیقحت  نیا  رد 
يارب ار  يا  هدرتسگ  ههبج ي  ناریا ، یبـالقنا  فادـها  شرتـسگ  قیمعت و  لـیلد  هب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  ياهدـمایپ  .تسا  گـنج »

نیا رد  .دروآ  دوجو  هب  روشک  نیا  ياه  يزوریپ  راهم  هلباقم و 

34 ص :

دـش هتفگ  دش ، یم  ثحب  نادرگ  یهدنامزاس 1500  هاپس و  داهنـشیپ  هرابرد ي  يریگ  میمـصت  يارب  هک  یتاسلج  نامه  رد  . 59 - 1
زا روشک  دیوگ : یم  یمشاه  ياقآ  یصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  اهدعب  .دنک  نیمأت  ار  اهورین  نیا  نیتوپ  دنب  یتح  تسین  رداق  روشک 

(. 1380  / 1  / 21  ) .میدرک یم  مدهنم  ار  روشک  رگم  تشادن ، تاناکما  نیا  زا  شیب  هجدوب  تیفرظ  رظن 
ذخأم 35. . 60 - 2
ذخأم 35. . 61 - 3
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دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_34_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_34_4
http://www.ghaemiyeh.com


.تفای ققحت  تفرگ و  لکش  نآ  نایاپ  دنیارف  گنج و  ییاهن  تشونرس  اجیردت  ییورایور  شلاچ و 

میمـصت یکی  تسا : زکرمتم  عوضوم  ود  رب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ندش  ینالوط  تلع  زا  داقتنا  رد  بلاغ  درکیور  نونکا  مه 
هک دراد  دوجو  روصت  نیا  هماـنعطق ي 598 . بیوصت  ربارب  رد  ناریا  هیلوا ي  شنکاو  يرگید  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  ناریا  يریگ 
رد همانعطق ي 598  بیوصت  زا  سپ  نیا ، زا  ریغ  .دـهد  همتاخ  گنج  هب  تمارغ  نتفرگ  اـب  تسناوت  یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا 
لاس کی  ماجنارـس  درک و  يراددوخ  همانعطق  شریذپ  زا  ناریا  یلو  دـبای  همتاخ  گنج  ات  دـش  مهارف  یتصرف  اددـجم  هامریت 1366 

.تفریذپ ار  همانعطق  ماجنارس  اه ، ههبج  رد  یماظن  دیدج  تیعضو  شیادیپ  زا  سپ  دعب ،

رارق دقن  هجیتن  رد  تاهجوت و  نوناک  رد  ناریا  یماظن  یـسایس -  ياه  شالت  يژتارتسا و  يریگ ، میمـصت  فادها ، درکیور ، نیا  رد 
لیلد نیمه  هب  دـنک  یم  هجوت  یـسایس  تاظحالم  اب  نورد و  زا  لـئاسم  عوضوم و  هب  رتشیب  درکیور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .دریگ  یم 

ار گنج  تالوحت  دنور  دـناوت  یمن  تاظحالم  داعبا و  ریاس  هب  هجوت  نودـب  ینورد و  درکیور  اب  رگید ، ترابع  هب  .درادـن  تیعماج 
.درک یسررب  دیسر ، نایاپ  هب  هنوگ  نیا  گنج  ارچ  هک  عوضوم  نیا  ندرک  نشور  يارب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ 

رب زکرمت  ریخا  تاعلاطم  رد  یلو  دراد  دوجو  ألخ  يروئت  رظن  زا  اه  گنج  نتفاـی  ناـیاپ  یگنوگچ » ییارچ و   » شـسرپ هب  خـساپ  رد 
دوجو گنج  نایاپ  هرابرد ي  يروئت  راهچ  هنیمز  نیا  رد  .تسا (1)  هداد  گنج  متخ  عوضوم  هب  ار  دوخ  ياج  گنج  عورش  لماوع 

 . (2) دوش : یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد 

هیرظن نیا  رد  .دوش  زوریپ  يرگید  رب  یکی  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  ینامز  اهنت  گنج  هیرظن  نیا  رد  تسکـش ؛ يزوریپ و  هیرظن ي  - 1
مادهنا ارسا ، دادعت  تلود ، طوقس  نیمزرس ، فرصت  نآ  رایعم  هک  تسا  هدنزاب » هدنرب و   » رب دیکأت 

35 ص :

زا لقن  هب  ص 5 ، هرامش 26 ، رویرهـش 1381 ، هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  حلـص ،» گنج و  يروئت  ، » يوول کـج  . 63 - 1
.1997 گنیک ،

هدش میظنت  هیهت و  گنج  نایاپ  هرابرد ي  ینارهز  یفطصم  ياقآ  يرتکد  همان  نایاپ  شرازگ  هسلج  زا  هدافتـسا  اب  ثحب  نیا  . 64 - 2
.تسا
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.تسا مادص  طوقس  قارع و  رب  اکیرما  يزوریپ  گنج ، نایاپ  عون  نیا  ریخا  هنومن ي  .دشاب  یم  میانغ  بسک  تازیهجت و 

.دوش گنج  هب  نداد  نایاپ  بجوم  دـناوت  یم  اهدرواتـسد  اب  هسیاقم  رد  اـه  هنیزه  شیازفا  هیرظن  نیا  رد  ناـیز ؛ دوس و  هیرظن ي  - 2
یم لابند  فدـه  نیمه  اب  ار  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  اه و  شکتفن  یماظنریغ و  زکارم  هب  هلمح  ناریا  اـب  گـنج  رد  قارع 

هک دوش  صخـشم  ناریا  يارب  ات  دندرک  ارجا  یحارط و  دیما » لصا  ندرب  نیب  زا   » مان هب  ار  يدـیدج  يژتارتسا  زین  اه  ییاکیرما  .درک 
میمـصت گنج و  ییاهن  دنیارف  نییعت  رد  شور  نیا  .تسا  نآ  ياهدرواتـسد  زا  رتشیب  يزوریپ ، ره  بسک  گنج و  همادا ي  هنیزه ي 

.دوب رثؤم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا 

ناربهر اـی  يربهر  شقن  رب  گـنج  عوقو  هراـبرد ي  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  هارمه  یتاـظحالم  اـب  هیرظن  نیا  يربهر ؛ رییغت  هیرظن  - 3
اهزاب و هورگ  ود  يربهر  رداک  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا  هدش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  زین  نآ  هب  نداد  نایاپ  رد  دوش  یم  دیکأت 
زا تیامح  تیوقت و  قیرط  زا  تفرگ  دوخ  هب  يدعاصت  دنور  گنج  یتقو.دنتسه  حلـص  ای  گنج  رادفرط  هک  دنراد  دوجو  اهرتوبک 
هک دـندقتعم  نیلراف  کم  يارجام  تیهام  هرابرد ي  نارگلیلحت  نارظن و  بحاص  زا  یخرب  .داد  ناـیاپ  گـنج  هب  ناوت  یم  اـهرتوبک 

.دوب ناریا  لخاد  رد  اهور  هنایم  اب  سامت  لابند  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  اکیرما 

رد الثم  .دـنراد  رارق  فلتخم  ياه  میاداراپ  ریثأـت  تحت  مولع  ماـمت  تسا  دـقتعم  میاداراـپ  هیرظن ي  رد  نهوک » « ؛ مود مظن  رییغت  - 4
یم ناربهر  یـسانشناور  .تسا  بیترت  نیمه  هب  زین  مولع  ریاس  رد  اضاقت و  هضرع و  داصتقا  رد  تسا ، طلـسم  میاداراپ  هبذاج  کیزیف 

هب تسکـش  اب  یتقو  تسا  لح  هار  کی  گنج  دـنک ، یمن  اهر  ار  اـه  نآ  هک  دریگ  یم  لکـش  صاخـشا  نهذ  رد  یمیاداراـپ  دـیوگ 
گنج يارب  لوا  مظن  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  .دننک  یم  تکرح  حلـص  تمـس  هب  دنک و  یم  رییغت  ناربهر  ینهذ  میاداراپ  دیـسرن  هجیتن 

اه مدآ  ییاج  هباج  طیارش ، رییغت  دیدج ، تاعالطا  لماش ، میاداراپ  رییغت  ياهراک  زاس و  .حلص  يارب  مود  مظن  تسا و 
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.دوش یم  رجنم  میاداراپ  رییغت  هب  دزادنا  رطخ  هب  ار  ینوناک  ياه  شزرا  گنج  همادا ي  یتقو  عومجم  رد  .تسا  اه  شقن  و 

رد ناوـت  یم  شتاـصاصتخا  اـه و  یگژیو  اـب  دوـب  یموـس  ناـهج  یگنج  هک  ار  قارع  ناریا و  گـنج  ناـیاپ  اـیآ  تاحیـضوت  نیا  اـب 
هلخادـم ي ریثأت  تحت  دایز ، دورف  زارف و  اب  هلاس  تشه  يدـنور  رد  قارع  ناریا و  گـنج  درک ؟ یـسررب  اـه  يروئت  نیا  بوچراـچ 

نایرج رگید  لماوع  ریاس  اه و  حالـس  شزومآ و  عون  اهورین و  بیکرت  تفاـب و  دـیاقع ، اـه و  گـنهرف  ریثأـت  گرزب ، ياـه  تردـق 
.تسا راوشد  يا  هزادنا  ات  دحاو  يا  هیرظن  بوچراچ  رد  نآ  حیضوت  اذل  تسا  هتشاد 

هب فلتخم  نارگیزاب  تامادقا  يژتارتسا و  فادها  لصاح  لاس  شـش  رد  گنج  تالوحت  هکنیا  ضرف  اب  تاظحالم و  نیا  هیاپ ي  رب 
هجوت دـندوب  گنج  تالوحت  نوناک  لـقث و  هطقن ي  هک  قارع  ناریا و  تامادـقا  يژتارتسا و  هب  هجیتن ، رد  تسا ، قارع  ناریا و  هژیو 

گنج و یماظن  یـسایس -  تالوحت  تیهام  ناوت  یم  قارع  ناریا و  تامادـقا  يژتارتسا و  رب  زکرمت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش 
.درک نییبت  كرد و  يا  هزادنا  ات  ار  گنج  نایاپ  هوحن ي  همه  زا  رت  مهم  نآ و  ندش  ینالوط  تلع 

ناریا و ياهراتفر  تامیمصت و  تارکفت ، نییبت  لیلحت و  يارب  يرظن  بوچراچ  هک  يژتارتسا  موهفم  هب  باتک  نیا  رد  ساسا ، نیا  رب 
.تسا هدش  هجوت  تسا  قارع 

هدـش رییغت  شوختـسد  جـیردت  هب  فلتخم  ياه  هزوح  رد  عیـسو  دربراک  رثا  رب  یخیرات و  تـالوحت  رتسب  رد  يژتارتسا  موهفم  فلا )
بقل رکشل  هدنامرف  اذل  درک ، یم  تلالد   (2) گنج » فیارظ  رنه و   » ای یماظن  ناهدنامرف » رنه   » هب يژتارتسا  هیلوا  موهفم  .تسا (1) 

گنج ياه  شور  رازبا و  رییغت  .تشاد  ژتارتسا » »
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نایماظن و ناققحم ، یفسلف  تاضورفم  هک  شـسرپ  نیا  هب  رـصاعم  ناهج  رد  يژتارتسا  باتک  رد  رتریو  زمیج  سیلیب و  ناج  . 65 - 1
يرکف تنـس  هب  برغ  رد  رـصاعم  ياه  تسیژتارتسا  دنـسیون : یم  دنهد و  یم  خساپ  تسیچ ؟ يژتارتسا  صوصخ  رد  نارادمتـسایس 

رگ هیجوت  هک  قطنم  زا  يا  هنوگ  للملا و  نیب  تسایـس  تیهام  هرابرد ي  تاـضورفم  زا  يا  هعومجم  هب  ناـنآ  .دـنراد  قلعت  یهباـشم 
توافت اه  تسیلائر  نایم  هچ  رگا  .دراد  رارق  مسیلائر  بلاق  رد  بلغا  تاـضورفم  نیا  .دـنراد  رواـب  تسا ، یماـظن  یـسایس -  لـئاسم 
تیهام نیوانع  تحت  ناوت  یم  ار  دراوم  نیا  .تسا  رگیدـکی  هباشم  اـبیرقت  ناـنآ  تاـضورفم  اـه و  هاگدـید  اـما  دراد ، دوجو  ییاـه 

راربا تاراشتنا  يریبخ -  کباک  همجرت ي   ) .درک يدـنب  هتـسد  اهداهن ، تایقالخا و  لـلملا ، نیب  قوقح  تردـق ، یـشرانآ و  ناـسنا ،
(. ص 25 و 26 راهب 1382 ، نارهت ، رصاعم ،

.تشون گنج  فیارظ  رنه و  ناونع  تحت  ار  یباتک  ینوئلپان  ياه  گنج  هدهاشم  زا  سپ  ینیموج  . 66 - 2
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روما رد  هژیو  هب  اه  هزوح  ریاس  رد  يژتارتسا  موهفم  هدافتـسا ي  نیا  رب  هوالع  .تشاذـگ  ریثأـت  زین  موهفم  نیا  رب  نردـم  هب  یتنـس  زا 
.تسا هدش  نآ  زا  توافتم  فیراعت  اه و  تشادرب  موهفم و  نیا  هعسوت  بجوم  یتیریدم  يداصتقا و 

دوجو هب  لمع  رظن و  هزوح  رد  اهزاین  هب  خـساپ  رد  ییوس  زا  دـنا و  طبترم  اه  تیعقاو  كاردا  اب  ینهذ و  يرما  میهاـفم  هکنیا  هب  رظن 
لیلد نیمه  هب  تسا ؛ راوشد  يا  هزادنا  ات  نآ  ياهدرکراک  اهزرم و  نییعت  يژتارتسا و  هژپو  هب  میهافم  زا  دحاو  فیرعت  اذل  دنیآ  یم 

رد دوش  یم  هتفگ  هکنیا  هژیو  هب  .داد  ناشن  فاطعنا  نآ  لماکت  هعـسوت و  يارب  تسا  مزال  درک و  روصحم  دودحم و  ار  میهافم  دیابن 
.دراد دوجو  انعم  نارحب  میهافم ، فیرعت  يارب  دیدج  هرود 

رب گرب  ستنیم  هیرظن ي  زا  ریثأـت  اـب  یلک  يدـنب  هتـسد  کـی  رد  نآ  فیرعت  يژتارتـسا و  هب  دوـجوم  ياـهدرکیور  ثحب ، همادا  رد 
 . (1) تسا : هدش  یسررب  فلتخم  ياه  شسرپ  هب  خساپ  يانبم 

؟ درک لمع  دیاب  هنوگچ  فده  هب  ندیسر  يارب  - 1

زاـین هماـنرب  هشقن و  هب  لـمع  يارب  فیرعت  نیا  رد  .دوش  یم  دـیکأت  هشقن )  ) Plan موهفم هب  يژتارتسا  رب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
فادـها هب  لین  يارب  لمع و  زا  لبق  هشیدـنا ي  حرط و  يژتارتسا  عقاو  رد  .دوش  یحارط  فادـها  نیمأت  يارب  لامعا  هلـسلس  اـت  تسا 

.تسا

؟ تسا زاین  یتادیهمت  ریبادت و  هچ  هب  لمع ، يارب  - 2

یشم و طخ  رب  فادها  نیمأت  يارب  تسا  لمع  يارب  امنهار  یلک و  طوطخ  تسایـس )  ) Palecy يانعم هب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
ترابع هب  .تسا  لمع  زاس  هناوتشپ  دراد و  يرظن  يا و  هشیدنا  نأش  يژتارتسا  موهفم  اجنیا  رد  .دوش  یم  دیکأت  یلک  ياه  بوچراچ 

.دنک یم  صخشم  دهد و  یم  حیضوت  ار  لمع  یلک  بوچراچ  قطنم و  ینابم و  رگید ،
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هیهت شرازگ  کیژتارتسا ،) يزیر  همانرب  ياه  شور  يژتارتسا و   ) نایفطل هدیعـس  مناخ  باتک  زا  هدافتـسا  لصاح  ثحب  نیا  . 67 - 1
شات ینیـسح  رتکد  اـب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  یلم ، تینما  يژتارتسا  هیهت  يارب  عاـفد  ترازو  یتاـقیقحت  هسـسؤم  تمه  هب  هدـش 

.دشاب یم  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر  رادرس  اب  ددعتم  تاسلج  عافد و  ریزو  مرتحم  نیشناج 
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؟ تفر دیاب  اجک  هب  تساجک و  دصقم  - 3

میسرت ناهج  زا  رادیاپ  ینهذ  تاروصت  عقاو  رد  .تسا  زادنا ) مشچ   ) Perspective يانعم هب  يژتارتسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
مـشچ تمـس  هب  ار  اـه  يدـنمناوت  تاـناکما و  تیادـه  یهدـناماس و  كرتـشم  هاگدـید  یعمج و  هشیدـنا  يریگ  لکـش  دوش و  یم 

.دوش یم  بجوم  هدش ، میسرت  ياهزادنا 

؟ تسا يزیچ  هچ  يارب  يژتارتسا  - 4

، عقاو رد  .تسا  رترب  تیعقوم  یباـیتسد  يارب  شـالت  هب  رظاـن  تیعقوـم )  ) Position موهفم هب  يژتارتـسا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
.دشاب یم  نآ  ظفح  يرترب و  بسک  انامه  هک  نآ  نیمأت  فادها و  هب  ندیسر  ییاهن  دنیآرب  لمع و  هنحص ي  رد  فده 

؟ دوش یم  باختنا  هنوگچ  يژتارتسا  - 5

ناونع هب  قفوم  ياه  هویش  يراتفر و  يوگلا  .تسا  لمع ) يامنهار  وگلا و   ) Pattern موهفم هب  يژتارتسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
تـسا هتفرگ  تروص  لمع  رد  هچنآ  یبایزرا  لمع و  زا  لصاح  ییاهن  دنیآرب  یـسررب  اب  عقاو  رد  .دوش  یم  باختنا  لمع  يارب  وگلا 

.دوش یم  باختنا  لمع  ياهوگلا  فادها ، هب  یبایتسد  رد  نآ  تیقفوم  نازیم  و 

دراد ریثأت  شقن و  يژتارتسا  موهفم  فیرعت  رد  فلتخم  ياهدرکیور  داجیا  رد  یتوافتم  لماوع  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاحیـضوت  نیا 
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک 

یم لصاح  هنوگچ  دراد و  يدربراـک  هچ  تسیچ و  يژتارتسا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یهاـگ  .يژتارتسا  دربراـک  موهفم و  - 1
هب ندیـسر  رد  تاـناکما  یهدـناماس  مظن و  وگلا ، ترورـض  هب  هجوت  دـیکأت و  بوچراـچ  نیا  رد  .دوش  یم  فـیرعت  موـهفم  دوـش ،

.تسا هدوب  تاناکما  فادها و  نایم  بسانت  داجیا  فادها و 

ناوت یم  هنوگچ  تسیچ و  دصقم  فده و  درک ؟ دیاب  هچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  یهاگ  .نآ  یگنوگچ  لمع و  ترورـض  - 2
.تسا هجوت  دروم  رتشیب  لمع  ياهوگلا  هشقن و  بوچراچ  نیا  رد  .دوش  یم  فیرعت  يژتارتسا  موهفم  دش ؟ قفوم  درک و  لمع 

دوش یم  نآ  أشنم  تلع و  زا  شـسرپ  حرط  بجوم  مهم  عوضوم  ای  دادخر  کی  عوقو  یهاگ  .مهم  عوضوم  ای  هعقاو  کی  لیلحت  - 3
یلماوع هچ  زا  هجیتن  هکنیا  و 
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لامعا هلـسلس  ییاهن  دـنیآرب  تامیمـصت و  راتفر ، رکفت ، یـسررب  يانعم  هب  يژتارتسا  موهفم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ رثأـتم 
.دوش یم  نییبت  نآ  لیلحت  هیزجت و  هدش و  لمع  هچنآ  یسررب  اب  يژتارتسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا 

ورین يریگراک  هب  رنه  » ار يژتارتسا  زتیوزالک  .دش  دهاوخ  هراشا  يژتارتسا  هرابرد  رظن  دروم  تاظحالم  هب  یتامدـقم  حیـضوت  نیا  اب 
« فده هب  لین  يارب  لارنژ  کی  رایتخا  رد  رازبا  یلمع  قابطنا   » ار يژتارتسا  هکتلوم  .دـناد  یم  گنج » فادـها  هب  لین  رازبا  ناونع  هب 

هردـنآ.دناد یم  یـسایس » فادـها  نیمأت  يارب  یماظن  رازبا  يریگراک  هب  عیزوت و  رنه  ار  يژتارتسا   » تراـه لدـیل  .دـنک  یم  فیرعت 
« .دننک یم  هدافتـسا  روز  زا  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  هک  هدارا  دروخرب و  رنه  .تسا  اهورین  دروخرب  رنه  يژتارتسا  : » دیوگ یم  رفوب 
، لیکـشت يارب  حرط  ای  نف  ملع ، : » زا تسا  ترابع  يژتارتسا  زا  لوادتم  فیرعت  اکیرما  رد  رـصاعم  کیژتارتسا  ياه  هشیدـنا  رد   (1)
، لعفلاب نانمشد  ربارب  رد  شعفانم  ظفح  روظنم  هب  اه  تلم  زا  یتقوم  داحتا  کی  ای  تلم  کی  یماظن  ياهورین  يریگراک  هب  زیهجت و 
، یـسایس ياهورین  نتفرگ  راک  هب  رنه  ملع و  : » تسا هدـمآ  يژتارتسا  هرابرد ي  رتسبو  تاغل  گـنهرفرد  .يروصت » افرـص  اـی  هوقلاـب 
رد .حلص » ای  گنج  رد  هدش  ذخا  ياه  تسایس  زا  تیامح  رثکادح  يارب  اه  تلم  زا  یهورگ  ای  تلم  کی  یماظن  یناور ، يداصتقا ،

 . (2) .یماظن » تایلمع  رب  تراظن  يزیر و  همانرب  ملع   » دوش یم  فیرعت  مه  تروص  نیا  هب  يژتارتسا  رتسبو  گنهرف 

اب دیاب  دندقتعم  نایارگ  عقاو  .دراد  یتوافتم  يانعم  اه  تسیلائر  تارکفت  رد  يژتارتسا ، تیهام  حیضوت  يارب  رنه » ملع و   » موهفم ود 
.دراد رظن  دـم  الماک  ار  دراوم  نیا  هک  تسا  ییژتارتسا  يوق ، يژتارتسا  .دـش  دـنمتردق  تورث ، یماظن و  ياه  يدـنمناوت  هب  یبایتسد 

دنمزاین رما  نیا  .نآ  زا  هدافتسا  ات  دراد  هجوت  تردق (3)  دیلوت  رما  هب  رتشیب  هک  يرنه  تسا ، رنه  يژتارتسا  تلاح  نیا  رد 

40 ص :

راهب 1382، نارهت ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت  رصاعم ، ناهج  رد  يژتارتسا  رتریو ، زمیج  سیلیب و  ناج  . 68 - 1
ص 37.

ص 4 و ، 1376 نارهت ، هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  کیژتارتسا ، يزیر  همانرب  ياـه  شور  يژتارتسا و  ناـیفطل ، هدیعـس  . 69 - 2
.5

نازادرپ هیرظن  .دراد  ار  یماظنریغ  یماظن و  هفلؤم ي  ود  ره  هک  تسا  يدعب  دنچ  يا  هدیدپ  تردق  دنیوگ  یم  نایارگ  عقاو  . 70 - 3
هکلب یماظن  ياهورین  اهنت  هن  اه  ییاناوت  هنوگ  نیا  .دنا  هدرک  نیودت  یلم  تردق  رصانع  يدنب  هتـسد  يارب  ییاه  بوچراچ  ارگ  عقاو 

رد زین  ار  يژولوئدـیا  يژتارتسا و  یـسایس ، يربهر  تموکح ، لکـش  ییایفارغج ، لماوع  یعیبط ، عبانم  تیعمج ، يژولونکت ، حوطس 
، اه ییاناوت  زا  يا  هعومجم  ناونع  هب  تردق  ییآراک  .تسا  یمک  یفیک و  ملاوع  زا  بکرم  تردـق  هصالخ ، روط  هب  .دـنریگ  یم  رب 

ریاس سرتسد  رد  دوجوم  لیاسو  اب  رگید ، فرط  زا  دوش و  یم  هدافتـسا  تردـق  زا  اه  نآ  ققحت  يارب  هک  یفادـها  اب  فرط  کـی  زا 
تربار یترئود و  زمیج   ) .دراد يرورــض  يا  هـطبار  دور  یم  راـک  هـب  ناـنآ  هـیلع  اـی  ناـنآ  اـب  گـنهامه  تردــق ، هـک  ینارگیزاــب 

(. ص 144 للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  فارگزتلاف ،
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راتفر دـنناوت  یم  نارگیزاب  هک  تسا  نآ  طباور  نیا  يانبم  .دراد  دوجو  یـسایس  طباور  رد  اهنت  هک  تسا  تردـق  هب  هناداتـسا  شرگن 
تـسا مهم  هچنآ  هک  دراد  دوجو  داقتعا  نیا  يراـتخاس  ییارگ  عقاو  هاگدـید  رد  .دـنهد (1)  لکـش  دوخ  عفانم  ساسا  رب  ار  نارگید 
نتخاس ققحم  هلیـسو ي  يژتارتسا  رظنم ، نیا  زا  .تسا  فیرعت  نیا  ساسا  رب  ام  لمع  عون  ناهج و  زا  ام  فیرعت  عون  نایم  تـالماعت 
.دیامن هئارا  هلیـسو  فده و  نایم  طباور  ییایوپ  زا  فافـش  يریوصت  دیاب  يژتارتسا  یهاگدید ، نینچ  اب  .تسا  هدش  فیرعت  فادها 

 . (2)

هبناج ود  هدیا  يژتارتسا  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  يرگ  نیلاک  .تسا  راوتسا  هلیـسو  فده و  نایم  لماعت  رب  يژتارتسا  رهوج  ب )
ياهورین درکلمع  ناـیم  یتباـقر  لـماعت  یلم و  فادـها  تاـناکما و  ناـیم  نزاوت  يرارقرب  هدـنرادربرد  نآ  يولهپ  ود  یگژیو  تسا ،

.تسا یماظن  تردـق  روز و  يریگراک  هب  عقاو  رد  هلیـسو  تسا و  تسایـس  زا  رثأتم  گـنج  رد  فدـه   (3) .تسا » نمـشد  يدوخ و 
عقاو رد  .دـنراد  گنج  فادـها  رد  یماظن  تردـق  دربراک  هب  هراشا  یگمه  رفوب  هردـنآ  تراه و  لدـیل  هکتلوم ، زتیوزالک ، هکنانچ 

دیدهت هدافتـسا و  لمع  يروئت و  يژتارتسا  رت ، قیقد  ترابع  هب  .تسا  یـسایس  فادها  بسک  يارب  یماظن  تردـق  دربراک  يژتارتسا 
هب حیضوت  رد  رجنیـسیک  يرگ 1999م .)  ) تسا (4) یـسایس  دصاقم  فادها و  بسک  يارب  هدش  یهدنامزاس  تردـق  زا  هدافتـسا  هب 

ثعاب یماظن  تردق  .تسین  نکمم  تسایـس  يژتارتسا و  ندرکادج  : » دیوگ یم  فدـه ،) رازبا و   ) تسایـس گنج و  یگتـسویپ  مه 
نوچ هک  تسا  انعم  نیا  هب  رجنیسیک  حیـضوت  .دنک (5)  یم  لمع  دراو  ار  یـساملپید  رما  نیمه  دوش و  یم  تردـق  رثکادـح  دربراک 

کیتاملپید ياه  تیلاعف  یعوضوم  نینچ  ياهدـمایپ  رثا  رب  هجیتن ، رد  دوش  یم  تردـق  رثکادـح  يریگراک  هب  ثعاب  یماـظن  تردـق 
.دبای یم  شیازفا 

41 ص :

.کیژتارتسا تاعلاطم  هدنیآ  يریگ  هجیتن  ص 423 ، ذخأم 53 ، . 71 - 1
.کیژتارتسا تاعلاطم  هدنیآ  يریگ  هجیتن  ص 423 ، ذخأم 53 ، . 72 - 2

ص 6. ، 1378 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  یناخیلع ، دمحا  همجرت  تسین ،» زورفا  گنج  حالس  ، » يرگ نیلاک  . 73 - 3
ص 22. ذخأم 53 ، . 74 - 4
ص 23. ذخأم 53 ، . 75 - 5
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، رازبا فادـها و  ناـیم  نزاوـت  داـجیا  رد  يژتارتـسا ، رد  دوـجوم  ياـه  یگتـسویپ  مه  هـب  داـعبا و  هدـیچیپ  یـسایس و  طیارـش  رد  ج )
، دشاب نآ  لماکت  موهفم و  رد  هکنآ  زا  شیب  يژتارتسا  رد  ییایوپ  .تسا  هدرک  لیدبت  لوحتم  ایوپ و  رایسب  يا  هدیدپ  هب  ار  يژتارتسا 

.تسا مه  ربارب  رد  هدارا  ود  ییورایور  هنحص ي  رد  يژتارتسا  یعقاو  ریثأت  شقن و  زا  رثأتم 

هب ردق  نامه  هدنیآ  یشکرکشل  ای  دربن  : » تسا دقتعم  دنک و  یم  هراشا  يژتارتسا  ییایوپ  هب  گنج  تشونرـس  حیـضوت  رد  زتیوزالک 
توافتم هدارا ي  ود  ییورایور  زا  رثأتم  زین  فادـها  يژتارتسا و  رد  رییغت   (1) .فیرح » میمصت  هب  هک  دراد  یگتسب  وا  دوخ  میمـصت 

تـسا نکمم  دوخ  شترا  لـماک  يدوباـن  زا  يریگولج  يارب  زین  ناهدـنامرف  نیرت  ممـصم  یتح  دربن ، ناـیرج  رد   » .تسا گـنج  رد 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تیمسا  رتلآ   (2) .دنک » لیدبت  رگید  یلکش  هب  ار  نآ ) يژتارتسا  فده و   ) گنج زا  یلکـش  دوش ، روبجم 
ار یفلتخم  ياه  يژتارتسا  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هجاوم  یتوافتم  یلامتحا  تیعـضو  اب  اهروشک  دـنوش ، یم  ینالوط  اه  گنج  یتقو 

یم دوخ  هب  يدـیدج  ياـه  تروص  عاـضوا  رییغت  رثا  رب  دراد و  اـیوپ  لوحتم و  یتیهاـم  يژتارتـسا  نیارباـنب ، .دـننک (3)  یم  باختنا 
نیمأت يارب  فلتخم  طیارـش  رد  دیاب  هکلب  تفگ ، نخـس  يژتارتسا  رد  تابث  زا  ینالوط  یگنج  رد  دـناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  .دریگ 

.دیزگرب ار  یتوافتم  ياه  يژتارتسا  فادها ،

دربراک اب   » ناروم لـیناد  هتـشون ي  هب  هک  تسا  رما  نیا  زا  رثأـتم  نآ  ترورـض  تیمها و  نآ  زا  رت  مهم  يژتارتسا و  ریثأـت  شقن و  د )
شیب زتیوزالک  هک  دنک  یم  نایب  ار  گنج  ندوب  يرازبا  عوضوم  نیا   (4) .دراد » راک  رس و  هعماج  کی  عفانم  زا  عافد  تهج  رد  روز 
عفاـنم فادـها و  تهج  رد  یماـظن  يورین  زا  هدافتـسا  یهدـنامزاس و  یگنوگچ  نیارباـنب ، .دـنک  یم  دـیکأت  هراـشا و  نآ  هب  نیا ، زا 

نیا لاـح  نیع  رد  .دـهد (5)  یم  حیـضوت  ار  گنج  لمع  قطنم و  عقاو  رد  کیژولوئدـیا  یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ،
دربراک هبساحم ي  هک  يژتارتسا  تسا و  یعامتجا  هتفای ي  نامزاس  مادقا  گنج  اریز  دنک ؛ یم  حیرـصت  يژتارتسا  ترورـض  رب  مهم 

 . .دوش (6) یم  بوسحم  نآ  يارب  يرورض  مزال و  يرما  تسا ، صاخ  تهج  رد  تنوشخ 

42 ص :

ص 86. ، 1372 زکرم ، رشن  یمیکح ، نسحم  همجرت  حلص ، گنج و  نافوسلیف  یلاگ ، بو  . 76 - 1
.نامه . 77 - 2

زکرم یلم ، تینما  همانلـصف  طابر ، شیپ  ییاضر  حـلاص  همجرت  اه ،» گنج  رد  يزوریپ  اـهدربن -  رد  راـکیپ  ، » تیمـسا رتلآ  . 78 - 3
ص 94 و 95. زییاپ 1378 ، هرامش 1 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و 

ص 46. ذخأم 53 ، . 79 - 4

ص 46. ذخأم 53 ، . 80 - 5

ص 44. ذخأم 53 ، . 81 - 6
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تلم کی  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، فلتخم  ياهرازبا  هک  دوش  یم  یـشان  تقیقح  نیا  زا  يژتارتسا  تیمها  دیوگ : یم  زرتیپ  ناج 
نیا هک  هار ، نیرتهب  ندرک  ادیپ  .دوش  هدافتسا  یـسایس  كرتشم  صخـشم و  فده  کی  يارب  دیاب  فلتخم ، ياهدربراک  تدوجو  اب 

هناگدنچ ياه  يژتارتسا  اب  بسانتم  ار  دوخ  عبانم  نردـم ، یتلم  اتعیبط ، تسا ، يژتارتسا  هفیظو  دـناسرب ، مه  هب  هطقن  کی  رد  ار  همه 
 . .دنک (1) یم  یحارط 

تـسا دـقتعم  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  يژتارتسا  : » تسا هدرک  هجوت  يژتارتسا  تیمها  هب  يرگید  هیواز ي  زا  نمدـیرف  سنرال 
یم ذاختا  صاخ  یقطنم  ساسا  رب  ار  تامیمـصت  نیا  دـنهجاوم و  یعقاو  ياه  باختنا  اب  یگمه  اه  تلود  اـی  اـه  هورگ  اـه و  ناـسنا 

 . (2) .دنک » یم  لیلحت  رگیزاب  نآ  صاخ  عفانم  ساسا  رب  ار  رگیزاب  کی  يژتارتسا  .دننک 

یم رثأتم  نآ  زا  اـه  ناـسنا  زا  یهورگ  اـی  هعماـج  کـی  هک  ارچ  رطخرپ ، تسا  یمادـقا  يروئت ، فـالخرب  يژتارتسا  حیـضوت ، نیا  اـب 
.تسا تلود  فادها  تهج  رد  ناسنا  عبانم و  جیسب  اب  نافلاخم  هیلع  کیژتارتسا  لمع  .تسا  الاب  رایسب  نآ  تیلوئسم  نیاربانب  .دنوش 

يژتارتسا دوب و  دهاوخن  سرتسد  رد  عبانم  دوش ، یمن  كرد  تسرد  کیژتارتسا  هشقن  حرط و  دوشن ، صخـشم  تسرد  فادها  رگا 
 . .تسا (3) اه  تسیژتارتسا  هدهع ي  رب  تسکش  نیا  تیلوئسم  دروخ و  یم  تسکش 

، وس رگید  زا  تسا و  ور  هبور  فلتخم  ياهرازبا  اب  فدـه  هب  یبایتسد  يارب  هک  تسا  عوضوم  نیا  يژتارتسا  تیمها  لـیالد  زا  یکی 
یعقاو یباختنا  میمصت و  دیاب  تسیژتارتسا  هجیتن ، رد  .تسا  بولطم  يژتارتسا  هفیظو ي  فده ، هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهب  باختنا 

نایم دـیاب  هجیتن ، رد  .تسا  يریگ  میمـصت  يوگلا  هکلب  همانرب ، حرط و  زا  رتارف  يژتارتسا  موهفم  رظنم ، نیا  زا  .دریگب  تسرد  (4) و 
هب دـش  لمع  هچنآ  یلو  تسا  لمع  يانبم  دوش و  یم  هیهت  لبق  زا  کیژتارتسا  حرط  .دـش  لئاق  توافت  يژتارتسا  کیژتارتسا و  حرط 

هتـسد رد  تسا  ییوگلا  يژتارتسا ، دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  نایفطل  مناخ  .دوش (5)  یم  هتفگ  تامیمـصت » يوگلا  یگداتفااج   » نآ
ياه يژتارتسا  زا  وگلا  نیا  و  اهراک ، ای  تامیمصت  زا  يا 

43 ص :

یلاع هرود  تاراشتنا  مجن ، يدـمحم  نیـسح  دیـس  همجرت  یناهج ، نیون  مظن  هیاپ  رب  اـکیرما  یماـظن  يراـمعم  زرتیپ ، ناـج  . 82 - 1
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جتنم هدشن ) ینیب  شیپ  و   ) هدـشن حرط  ياه  يژتارتسا  زین  و  دـنا ) هدـش  یلمع  ینعی   ) دـنا هدـش  هدروآ  لعف  هب  هوق  زا  هک  هدـش  حرط 
 . .تسا (1) هدش 

عوضوم کی  جارختسا  يژتارتسا  .تسین  مهم  لمع  زا  لبق  ياه  حرط  فادها و  تاروصت ، اه  يژتارتسا  یسررب  يارب  حیضوت  نیا  اب 
کیژتارتـسا حرط  تفگ  دوش  یم  تسیچ ؟ يژتارتـسا  هک  تفگ  دوش  یمن  لـمع  زا  لـبق  ینعی  .نآ  زا  لـبقام  هن  تسا  لـمع  زا  دـعب 

 . (3)  - (2) تسیچ ؟

رد يریگ  میمـصت  لـقث  هطقن ي  عقاو ، رد  .دریگ  یم  تروص  اهدرواتـسد » هنیزه و   » نازیم بسح  رب  بوـلطم  يژتارتـسا  شنیزگ  ه )
هنیزه نیرتمک   » هب فوطعم  ياه  يژتارتسا  .تسا  فادـها  نیمأت  يارب  اهدرواتـسد  اه و  هنیزه  نایم  هنزاوم  داجیا  يژتارتسا  باـختنا 

يژتارتسا نیا  هک  یتروص  رد  دراد (4) و  زاین  يرمتسم  تابساحم  هب  نتفریذپ ، نایاپ  نامز  نیرت  عیرـس  و  اهدرواتـسد » نیرتالاب  اه ،
نکمم نامز  نیرت  ینالوط  و  درواتـسد » نیرتمک  اب  اه ، هنیزه  نیرتالاب   » هک انعم  نیدب  تشاد ، دهاوخ  سوکعم  هجیتن ي  دوشن  قفوم 

.دش دهاوخ  هارمه 

دیما هب  تنوشخ  نداد  شیازفا  اب  دوش ، یم  هدیمان  گنج  رد  دعاصت  هک  یماظن ، ای  یسایس  هشقانم ي  رد  تامصاخم  حطس  ندربالاب 
رد .تسا  درواتـسد » نیرتـشیب  بسک  يارب  هنیزه  نیرتـالاب   » هک تسا  يژتارتـسا  زا  يرگید  تروـص   (5) بولطم ، هجیتـن ي  بسک 

تامیمـصت هجیتن ي  الومعم  دـعاصت  .دور  یم  الاب  روز  رابجا و  حطـس  دوش  رت  نئمطماـن  هجیتن  رتشیب و  گـنج  هنیزه ي  یتقو  عقاو ،
رد دعاصت  شیازفا  تیـصوصخ  .دوـش (6)  یم  ذاـختا  رگید ، فرط  تامادـقا  ریثأـت  تحت  هک  تسا  نیفرط  زا  یکی  یگنج )  ) یمزر

رییغت تیعـضو و  رییغت  رب  هجیتـن  رد  دـیامن (7) و  لیمحت  گـنج  فدـه  رب  ار  دوخ  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  نآ  شرتسگ  و  گـنج ،
دنور هک  تسا  رظن  نیا  رب  زتیوزالک  .دراذگ  یم  رثا  اه  يژتارتسا 

44 ص :

ص 7. ذخأم 54 ، . 87 - 1
کیژتارتسا حرط  یتح  شلمع  اب  يژتارتسا  هک  دوب  یگنج  ام  گنج  تسا  دقتعم  شات  ینیسح  ياقآ  عوضوم  نیا  هرابرد ي  . 88 - 2
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دوش یم  هتشاذگ  هک  تسا  ییاهانب  تامیمـصت ، لیلحت  .میـشاب  یکتم  هدیدپ  للحت  هب  میناوت  یم  يژتارتسا  جارختـسا  يارب  نیاربانب ،

(. 1374  / 1  / 24 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  قارع -  ناریا و  گنج  لیلحت  هیزجت و   ) .لمع يارب 
ذخأم 70. . 89 - 3
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ص 545 و 546. ، 1376 سدق ،
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دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_44_7
http://www.ghaemiyeh.com


.ناروم لیناد  زا  لقن  هب  ص 57 ، ذخأم 53 ، . 93 - 7
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، دربب راک  هب  شفده  هب  ندیسر  هار  رد  ار  دهج  دج و  رثکادح  دشاب  هتـشاد  یگدامآ  نمـشد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  گنج  رد  دعاصت 
 . .تفریذپ (1) ار  مات » گنج   » هلحرم ي هب  یقطنم  جورع  دیاب  نیاربانب ، دیرادن ؛ لثم  هب  هلباقم  زج  يا  هراچ  مه  امش 

رییغت رگیدکی و  راتفر  فادها و  ریثأت  تحت  اجیردت  گنج  رد  ریگرد  نیفرط  يژتارتسا  تیهام  هنوگچ  دـهد  یم  ناشن  حیـضوت  نیا 
یماظن قطنم   (2) داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعافد  تیلباق  دروخ و  مه  رب  نمـشد  لداعت  یتقو  اضرف  .دوش  نوگرگد  دـناوت  یم  عاـضوا 

نیا اب  هلباـقم ي  يارب  ـالباقتم  .دز (3)  هبرـض  نمـشد  هب  اوق  مامت  اب  داد و  همادا  تالمح  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  دـنک  یم  باـجیا 
یم راوشد  گنج  لرتنک  يا  هزادنا  ات  یتیعـضو  نینچ  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  نمـشد  هب  نداد  خساپ  يارب  ناوت  رثکادـح  زا  تیعـضو 
رتـلآ .تسا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ییاـهن و  يریگ  میمـصت  يارب  سوکعم  شرامـش  زاـغآ  ياـنعم  هب  گـنج  رد  دـعاصت  اریز  دوش ؛

نیفرط زا  یکی  دـنهد  یم  ماجنا  اررکم  اـهروشک  هک  یلباـقتم  تامادـقا  زا  کـی  ره  ناـیرج  رد  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تیمـسا 
لماک قوفت  هلحرم ي  هب  ات  دوش  عمج  نامز  لوط  رد  تسا  نکمم  روشک  کی  تازایتما  .دـنک  بسک  زایتما  يرگید  زا  تسا  نکمم 

اهروشک لباقتم  تامادقا  .ددرگ  یم  رثا  یب  اه  تیقفوم  نیا  دـنامب  یقاب  نزاوت  تلاح  رد  گنج  رگا  هک  نانچمه  .دـسرب  نمـشد  رب 
ای .دشاب  هتـشادن  تمواقم  ناوت  رگید  لباقم  فرط  هک  دسرب  یتیقفوم  نانچ  هب  نیفرط  زا  یکی  ات  دبای  یم  همادا  ردقنآ  رگیدکی  هیلع 
ار يرگید  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنگنج  یم  نامز  نآ  ات  اهروشک  هداس ، نابز  هب  .دیامن  گنج  هکراتم  دریگب  میمصت  فرط  کی  هکنیا 

 . (4) .دوش » میلست  اه  نآ  زا  یکی  هکنیا  ای  دهد  تسکش  یعطق  روط  هب 

رما نیا  دیآ و  یم  دوجو  هب  یگناگود  تادیدهت ، طیارش و  زا  توافتم  كرد  هیاپ ي  رب  يژتارتسا  رد  گنج ، رد  تالوحت  رثا  رب  و )
هچرگ نآ  ندش  ینالوط  گنج و  دیدشت  .دوش  یم  رجنم  لئاسم  لح  يریگ و  میمـصت  يارب  یتوافتم  تایرظن  اه و  هدـیا  هئارا ي  هب 
رجنم يژتارتسا  رد  یگناگود  روهظ  هب  هدـیدپ  نیمه  یلو  تسا  رثأتم  گـنج  رد  نیفرط  راـتفر  يژتارتسا و  هژیوب  فلتخم  لـماوع  زا 

.تسا يریگ  میمصت  يارب  توافتم  ياه  لح  هار  اه و  حرط  نداد  هئارا  يانعم  هب  هک  دوش  یم 

45 ص :
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ص 76. نامه ، . 96 - 3

ص 76. ذخأم 62 ، . 97 - 4

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_45_4
http://www.ghaemiyeh.com


هتشادن ار  هصخشم  نیا  يژتارتسا  رگا  .دشاب (1)  يوق  رایـسب  تیعطق  تیعماج و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  يژتارتسا  نیرتهب  تسا  یهیدب 
ار مجـسنم  يریگ  میمـصت  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  تردق ، هیزجت ي  لیلد  هب  دوش  یگناگود  راچد  دـشاب و 

اجیردـت درک و  دـهاوخن  بسک  یبساـنم  ياهدرواتـسد  دوـش  یم  لـمحتم  ار  ییـالاب  هنیزه ي  روـشک  هک  یلاـح  رد  دور و  یم  نـیب 
.دسر یم  نایاپ  هب  نمشد  يزوریپ  اب  گنج  دش و  دهاوخ  فیعضت  گنج  همادا ي  يارب  یلم  ییاناوت 

دروم ریز  فیرعت  اب  موهفم  نیا  دـنا ، هدرک  نایب  يژتارتسا  موهفم  هراـبرد ي  نارظن  بحاـص  هچنآ  نتفریذـپ  نمـض  هدنـسیون  رظن  زا 
نییعت رب  هوالع  هک  تسا  یـسایس  فادها  هب  لین  يارب  یماظن  تارودـقم  رازبا و  دربراک  شور  يژتارتسا  تسا : هتفرگ  رارق  هدافتـسا 
نییعت تادـیدهت و  یبایزرا  دـنیآرب  رد  يژتارتسا  .دزاـس  یم  رارقرب  تاردـقم  رازبا و  فادـها و  ناـیم  ار  مزـال  بساـنت  اـه ، تیولوا 

هصرع ي رد  ار  مزال  ماجسنا  مظن و  اهراتفر ، تامادقا و  هلسلس  يارب  یلک  يامنهار  بوچراچ و  هباثم  هب  دریگ و  یم  لکـش  فادها 
شقن گـنج ، رد  نارگیزاـب  کـیژتارتسا  تامیمـصت  نآ  عبت  هب  يژتارتسا و  .دـنک  یم  داـجیا  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  لـمع ، رظن و 

یسررب گنج و  تالوحت  رییغت و  لیلحت  هیزجت و  ترورض  رما ، نیمه  .داد  تسکش  ای  يزوریپ  رد  هجیتن ، رد  تارییغت و  رد  یـساسا 
.دزاس یم  راکشآ  يژتارتسا  بوچراچ  رد  ار  نآ  ییاهن  دنیارف 

قیقحت شور 

ییارچ و فشک  يانعم  هب  نییبت  گنج و  نایاپ  هب  یهتنم  ياهدـنور  لیلحت  شرازگ و  ياـنعم  هب  فیـصوت  فدـه  اـب  رـضاح  قیقحت 
يارب يا  هناخباتک  ینادـیم و  قیقحت  قیرط  زا  یـسررب  نیا  رد  اه  هداد  يروآ  عمج  .دوش  یم  لابند  گنج ، نایاپ  هوحن ي  یگنوگچ 
شتآ يرارقرب  ات  دادرخ 1361  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  لصاف  دح  رد  قارع  ناریا و  تامادـقا  يریگ و  میمـصت  اهدـنور ، یـسررب 

یـسررب نیا  رد  لـیلحت  دـحاو  تسا  نـشور  هکناـنچ  .دـش  دـهاوخ  ماـجنا  يژتارتـسا ، موـهفم  بوچراـچ  رد  دادرم 1367  رد  سب 
.تسا گنج  رد  یماظن  یسایس و  هصرع ي  ود  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا 

46 ص :

ص 77 و 78. ذخأم 77 ، . 98 - 1
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اه هاگدید  یسررب  همیمض :

زیمآ هغلابم  : » تسا دـقتعم  نآ  جـیاتن  اه و  يریگرد  تیهام  قارع و  ناریا و  گنج  ییاهن  دـنیآرب  هب  هجوت  اـب  شراک (1)  میارفا  - 1
نیمأت اب  يوروش  ریهامج  داحتا  .دـنا  هدیـشخب  تاجن  یمتح  يدوباـن  زا  ار  قارع  تردـقربا (2)  ود  ره  دوش  هتفگ  رگا  دوب  دـهاوخن 

هب یمجاهت  ياه  حالـس  لیوحت  زا  يراددوخ  اب  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  ینارحب و  عقاوم  رد  زاـین  دروم  یگنج  تاکرادـت  حـالس و 
هب نوگانوگ  عبانم  زا  ار  ییاه  حالـس  هکنیا  دوجو  اب  ناریا  : » دنک یم  هفاضا  سپـس  يو  .دـنا » هدرک  ینایاش  کمک  رما  نیا  هب  ناریا 

دـنک و حالـس  دـیدجت  دـح  نآ  اـت  ار  دوخ  ياـهورین  هک  دوب  روـشک  نیا  ناوـت  زا  جراـخ  نکیل  داد ، همادا  ار  گـنج  دروآ و  تسد 
 . (3) .ددرگ » قارع  رب  یگریچ  بجوم  هک  دهد  نامزاس 

ار یلم  هیحور ي  یعطق  ریثأت  قارع  ناریا و  گنج  : » تسا دـقتعم  گنج  رد  فلتخم  ياهریغتم  لماوع و  هب  هراشا  اب  نینچمه  شراک 
فرط ود  یعامتجا  تفاب  هدـمآرد و  یلم  تالیامت  ینالوط  دروخرب  تروص  هب  گنج  نیا  .داد  ناـشن  یبوخ  هب  گـنج  همادا ي  رد 
هیلوا لـحارم  رد  دـیوگ  یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  يو   (4) .دزاـس » یم  سکعنم  ار  اـه  نآ  یلم  هیحور ي  تیعـضو  مصاـختم و 
یگنج هیحور ي  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  اب  یلو  دش  قارع  ياه  ینیـشن  بقع  بجوم  نایناریا  یلم  هیحور ي  گنج ،
: دریگ یم  هجیتن  سپس  يو  .دش  رجنم  قارع  یعفادت  ياه  تیقفوم  هب  يدایز  رایسب  دح  رد  ناشنیمزرس  زا  عافد  ماگنه  هب  قارع 

يارب هچرگا  دـشاب  یمن  یماظن  میمـصت  ذاختا  يارب  یفاک  طرـش  اما  دراد  تیمها  هیحور  یتایلمع ، حطـس  رد  هک  داد  ناشن  گـنج  »
هیحور ینالوط  گنج  کی  همادا ي 

47 ص :

تالاقم و رد  ار  قارع  ناریا و  گنج  هک  تسا  کیژتارتسا  یماظن و  روما  نارگلیلحت  ناققحم و  زا  يدوهی ، شراـک ، میارفا  . 99 - 1
.دوش یم  دانتـسا  تسا  هدوب  رایتخا  رد  هدنـسیون  زا  هک  یعباـنم  زا  یخرب  هب  یـسررب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  یـسررب  يددـعتم  بتک 

(. یقرواپ ص 86 گنج ، يریذپان  بانتجا  )
رد گرزب  ياه  تردـق  تسایـس و  تیهام  هرابرد ي  یـسایس » میهافم  قارع  ناریا و  گـنج   » هلاـقم ي رد  گـنیک  فلار  . 100 - 2

« عافد  » رکفت زا  تسد  دنک و  یم  ظفح  ار  تردقربا  ود  ره  اب  دوخ  زیتس  ناریا  تموکح  هک  یمادام  ات  دـسیون : یم  قارع  زا  تیامح 
همجرت ي خ رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن ي  «. ) تسا یجراخ  تیاـمح  قارع ، عبنم  نیرت  گرزب  دراد ، یمن  رب  یمالـسا  بـالقنا  هعاـشا  اـی 

(. ص 147 رهم 1366 ، لک ، داتس  یسایس  تنواعم  سراف ، جیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  یسررب  همان  هژیو  ، 66  / 4  / 21 .ا.ج ،
يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرشن  یماظن ،» لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  ، » شراک میارفا  . 101 - 3

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 
ص 66.

.نامه . 102 - 4
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 . (1) .دشاب » یتایلمع  یگتسیاش  يارب  یبسانم  نیشناج  دناوت  یمن  هیحور  هک  هدش  تباث  نکیل  تسا ، تیمها  زئاح  هداعلا  قوف 

نیا تلع  هرابرد ي  يو  .دروخ » تسکـش  هناعطاق  یماظن  کیـسالک  موهفم  هب  ناریا   » هک تسا  رظن  نیا  رب  نمزدرک (2)  ینوتنآ  - 2
يارب ناریا  شالت  و  کیژولوئدـیا » ياهرواب   » رگید تلع  و  دوب » قارع  زا  یجراخ  تیامح  لـیلد  هب  یـشخب  : » تسا دـقتعم  تسکش 

 . .دوب (3) یناسنا » جاوما  موجه   » ساسا رب  يزوریپ  بسک 

ناریا و گنج  .دـنا  هتـشاد  هارمه  هب  يزوریپ  گرزب  يژتارتسا  نودـب  ياه  گـنج  زا  یمک  رایـسب  دادـعت  هک  تسا  دـقتعم  نمزدرک 
ناریا و ياه  تایلمع  یماظن  لیلحت  هیزجت و  رد  يو  .تسا (4)  گرزب  يژتارتسا  نادقف  نیگنس  ياهب  زا  کیسالک  يا  هنومن  قارع 

دوجو هب  ار  ییورین  ناریا  .دـش  ماجنا  يا » هدوت  تـالمح   » يوگلا همادا ي  رد  ناـضمر  تاـیلمع  : » تسا دـقتعم  روشک  نیا  يژتارتسا 
رد شالت  ناریا  یلـصا  يژتارتسا  نیاربانب ، .دیامن  فرـصت  ار  قارع  كاخ  دشاب و  قارع  يارب  يدـج  دـیدهت  تسناوت  یم  هک  دروآ 

اهنت یلو  دروآ  دورف  قارع  یعافد  نادنس  رب  ار  شیاهورین  شکچ  ناریا  ماجنارس  .دوب  نادنس  مادهنا  يارب  شکچ  زا  هدافتسا  تهج 
همادا ي شیاهورین ، یتایلمع  ياه  یناوتان  ناربج  اوق و  دیدجت  يارب  دش  روبجم  تفای و  تسد  کیلبمس  ياهدرواتـسد  يرـسکی  هب 

تازیهجت رهام و  یناسنا  يورین  یهدنامرف ، رداک  فیعضت  بجوم  ررکم  ياه  تایلمع  هجیتن ، رد   (5) .دزاس » فقوتم  ار  اه  تایلمع 
، داد شهاک  گنج  زا  ار  یمدرم  ياه  تیامح  درک ، مورحم  دوخ  يرترب  رازبا  زا  ار  ناریا  اه  تاـیلمع  نیا  دـش و  روشک  نیا  یماـظن 

هطقن هرصب  : » دیوگ یم  همادا  رد  يو  .درک (6)  لتخم  ار  اهورین  یناوخارف  يریگزابرس و  ماظن  دومن و  فیعضت  ار  نایماظن  هیحور ي 
يالبرک 8 و ياه  تاـیلمع   (7) .تسکـش » مه  رد  اـه  یقارع  نادنـس  لـباقم  رد  ار  اـه  یناریا  شکچ  اریز  دوب ، گـنج  شخرچ  ي 

(1365  - 1366  ) لاس 1987 م رد  ناریا  ینیمز  ياهدربن  نایاپ  يالبرک 9 

48 ص :

.نامه . 103 - 1
رد هنایمرواخ  رد  هژیوب  یماظن  ياه  یـسررب  .تسا  اکیرما  رد  کـیژتارتسا  ياـه  یـسررب  هسـسؤم  ریدـم  نمزدرک  ینوتنآ  . 104 - 2
هک هدرک  رـشتنم  قارع  ناریا و  گنج  یماظن و  تالوحت  هنیمز  رد  ار  يددـعتم  ياه  باـتک  تـالاقم و  يو  .تسوا  صـصخت  هزوح 

(. یقرواپ ص 70 گنج -  يریذپان  بانتجا   ) .تسا هدش  همجرت  اه  نآ  هدمع 
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 105 - 3

ص 196. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
ص 645. نامه ، . 106 - 4
ص 176. نامه ، . 107 - 5
ص 176. نامه ، . 108 - 6

ص 300 و 301. نامه ، . 109 - 7
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زاس تشونرـس  ياه  تایلمع  ماجنا  قیرط  زا  گـنج  رد  يزوریپ  تهج  هب  ناریا  شـالت  ناـیاپ  هدـنهد ي  ناـشن  دوش و  یم  بوسحم 
یلو هتـشاد  ار  دودحم  یکیتکات  ياه  يزوریپ  هب  یبایتسد  ناوت  تردـق و  اهنت  ناریا  هک  درک  تباث  ار  هتکن  نیا  اه  تایلمع  نیا  .دوب 

یکیژتارتسا تیقفوم  يانعم  هب  زگره  یکیتکات ، ياـه  تیقفوم  درادن (1) و  قارع  هب  ار  کیژتارتسا  يا  هبرـض  ندروآ  دراو  ییاناوت 
 . .تسین (2)

باکترا  » نمزدرک رظن  زا  سراف  جـیلخ  رد  ییاکیرما  ياهورین  اـب  ییوراـیور  هژیوب  لاس 1366  رد  ناریا  یماظن  ياه  شـالت  موادـت 
همادا ي يارب  ناریا  ناوـت  رب  دـش و  رجنم  ناریا  کـیژتارتسا  کـیتاملپید و  هدـنیازف ي  ياوزنا  هب  اریز  دوـب ؛  (3) کیژتارتسا » هابتشا 

 . .دوب (4) هدش  ریگرد  هک  دوب  ییاهدربن  زا  رتشیب  رایسب  نآ  یکیژتارتسا  یکیتکات و  ریثأت  هک  تشاذگ  يا  هدننکدرخ  ریثأت  گنج 

قارع ناریا و  لیئارسا ، بارعا و  ياه  گنج  فالخرب  گنج  نیا  رد  : » تسا دقتعم  اه  متـسیس  حالـس و  دربراک  هرابرد ي  نمزدرک 
لرتنک لامعا  دمآراک و  یمزر  يورین  کی  هب  نآ  لیدبت  دوجوم ، يژولونکت  رثؤم  دربراک  يارب  هتفرـشیپ  کیتکات  يژتارتسا و  دـقاف 
ناربهر تامادـقا  نانخـس و  رد  هک  گنج ، رد  ار  ناریا  يورین  يریگراـک  هب  نازیم  قارع  يو  رظن  زا   (5) .دندوب » رثؤم  یهدنامرف  و 
دیدـشت ار  روشک  ود  ره  تروص ، ره  رد  .دوب (6)  ناوتان  گنج  رد  راشف  دیدشت  زا  زین  ناریا  تفرگ و  یم  هدـیدان  دوب ، دوهـشم  نآ 

کیژتارتسا جیاتن  هب  گنج  نادیم  رد  راشف  هک  تشاد  دـهاوخ  هجیتن  یتروص  رد  یمادـقا  نینچ  اریز  دـندوب ؛ ناوتان  گنج  رد  راشف 
.دشاب هتشادن  ندش  میلست  زجب  یلیدب  هراچ و  چیه  لباقم  فرط  دوش و  رجنم 

دبایرد تسناوتن  ار  تقیقح  نیا  دوخ  یبالقنا  ناجیه  روش و  مامت  اـب  ناریا  نمزدرک ، رظن  زا  گـنج  رد  ییارگ  صـصخت  هراـبرد ي 
زا دراد ، زاین  نآ  رد  يزوریپ  يارب  یماظن  ییارگ  صـصخت  هب  هک  یگنج  رد  ار  روشک  نآ  ناوت  تردـق و  داـیز ، ناـجیه  روش و  هک 

ار وا  رما  نیمه  و  تشادن ، رایتخا  رد  گنج  زاغآ  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ار  يرایـسب  ییارگ  صـصخت  قارع  لباقم ، رد  .درب  یم  نیب 
 . .درک (7) زوریپ  گنج  رد 

49 ص :

ص 300. نامه ، . 110 - 1

ص 176. نامه ، . 111 - 2

ص 395. نامه ، . 112 - 3

ص 395. نامه ، . 113 - 4

ص 505. نامه ، . 114 - 5

ص 201. نامه ، . 115 - 6

ص 246. نامه ، . 116 - 7

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_49_7
http://www.ghaemiyeh.com


دـنور و نیا  ناریا  الامتحا  نمزدرک  رظن  هب  .دـش  یم  هجوت  رییغت  نیا  هب  دـیاب  داد و  رییغت  ار  نزاوت  هنیمز ي  گـنج  تـالوحت  دـنور 
گنج نیا  ندیـسر  ناـیاپ  هب  هوحن ي  زا  قارع ، ناریا و  گـنج  ياـه  سرد  ناوـنع  تحت  نمزدرک  درکن (1)  كرد  ار  نآ  تـیمها 

: دسیون یم  يو  .تسا  مهم  هک  دریگ  یم  يا  هجیتن 

يدوبان اب  يدودـعم  ياه  گنج  هکنیا  نآ  تخاـس و  ناـیامن  گـنج  هراـبرد ي  ار  يرگید  مهم  سرد  قارع  ناریا و  گـنج  ناـیاپ  »
يارب ار  نمشد  ییاناوت  یماظن ، یـسایس و  لماوع  زا  یبیکرت  هک  دنبای  یم  نایاپ  یماگنه  اه  گنج  .دنا  هتفای  نایاپ  نمـشد  ياهورین 

 . (2) .دزاس » دوبان  دربن  همادا ي 

نینچ نیا  نارظان ، يارب  نآ  نتفای  نایاپ  هویش ي  دننامه  گنج  زا  یشخب  چیه  : » دسیون یم  دوخ  یـسررب  رد   » نیبوچ (3) مارهش  - 3
یقطنم دننک و  فقوتم  ار  گنج  دنتـسناوت  یم  نایناریا  گنج  زا  یعطقم  ره  رد  : » دنک یم  هفاضا  سپـس  يو   (4) .دوبن » روآ  بجعت 

(5) .دـنتفریذپ » ار  همانعطق  هاگنآ  دـنتخاب  یم  ار  گـنج  دنتـشاد  هک  یتقو  اـت  دـندرک  ربص  اـه  نآ  یلو  دنـسرب  رظن  هب  دنمتواخـس  و 
یتاحیلست ياه  متسیس  هب  .تشادن  يدنمتورث  دامتعا و  لباق  نادحتم  اریز  دیگنج ، یم  هتسب  تسد  ود  اب  ناریا  : » تسا دقتعم  نیبوچ 

یمن یـشالت  چیه  تفرگ (6) و  یمن  هرهب  هدـید  شزومآ  ياهورین  نیرتهب  رظن  رکف و  زا  تشادـن و  یـسرتسد  هناخدارز  اب  راـگزاس 
 . (7) .دهد » تقباطم  یگنج  تاناکما  اب  ار  گنج  فادها  ات  درک 

هزرابم هب  ار  یللملا  نیب  متـسیس  یمالـسا  يروهمج  دیـسر  یم  رظن  هب  : » دسیون یم  ناریا  یللملا  نیب  ياه  تسایـس  هرابرد ي  نیبوچ 
« .تشادن يدج  رثا  وا  رب  یجراخ  ياهراشف  درک و  یم  روصت  يدج  رایـسب  ار  فدـه  نیا  دراد و  ار  نآ  رییغت  دـصق  تسا و  هدـیبلط 
: دـسیون یم  تسا و  هتـسناد  گنج  رد  بالقنا  فادـها  يریگیپ  بالقنا و  اب  گـنج  یگتـسویپ  رد  ار  عوضوم  نیا  تلع  نیبوچ   (8)

هب ار  بالقنا  طاشن  روش و  دنناوت  یم  گنج  هک  دنتشاد  رواب  اعقاو  ناریا  ناربهر  »

50 ص :

ص 196. نامه ، . 117 - 1

ص 395. نامه ، . 118 - 2
، ناریا یجراخ  تسایس  لماش  يو  تافیلأت  .تسا  ونژ  رد  یتینما  ياه  تسایس  زکرم  شهوژپ  شخب  ریدم  نیبوچ ، مارهـش  . 119 - 3

رگید دراوم  سراف و  جیلخ  تینما  رد  یجراخ  ياه  تردق  شقن  ناریا ، یلم  تینما  تسایـس  فادها  گنج ، نامز  رد  قارع  ناریا و 
(. یقرواپ ص 63 گنج -  يریذپان  بانتجا   ) .تسا

تمسق ناهاوخریخ ، رفعج  همجرت  نیبوچ ، مارهـش  گنج ،» رخآ   » هلاقم ص 7 ، ، 1378  / 7  / 1 يداصتقا ، رابخا  هماـنزور  . 120 - 4
.لوا

مارهش زا  لقن  هب  ، 1380  / 4  / 28 يدازآ ، ویدار  ص 2 ، ، 1380  / 4  / 28 هناگیب ،» ياه  هناسر   » نتلوب ربخ ، يزکرم  دحاو  . 121 - 5
.نیبوچ

.99 ذخأم ، . 122 - 6
.100 ذخأم ، . 123 - 7
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ص 120. ناتسبات 1371 ، هرامش 10 ، گنج ، هژیو  یماظن ،» ياه  یسررب   » همانلصف سب ، شتآ  ات  انگنت  زا  گنج  ناریا و  . 124 - 8
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رد نانآ  .دنناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  تیناقح  بالقنا و  مایپ  ییافکدوخ ، قیرط  زا  تالکشم  رب  هبلغ  ییورایور و  اب  دنراذگ و  شیامن 
رد درف  هب  رصحنم  ییا  هبرجت  نانآ  بالقنا  دننام  نانآ  گنج  .دنریگب  سرد  يا  هفرح  نایماظن  ای  برغ  زا  هک  دنتشادن  رارق  یتیعضو 

 . (1) .تشادن » دنویپ  هنایارگ  عقاو  ياه  تیدودحم  ای  تاظحالم  اب  دوب و  اه  گنج  خیرات 

اطخ دعب  هب  ناتـسبات 1362  زا  گنج  هرادا ي  اب  ناریا  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  یـسررب و  ار  گنج  تالوحت  دـنور  نیبوچ 
يو .دوب (2)  دادـغب  ات  اه  یقارع  ندـنار  ناریا  فدـه  هکلب  تشادـن ، ار  یلاغـشا  قطانم  زا  قارع  ندـنار  نوریب  دـصق  نیا  اریز  درک ،

یناـبیتشپ تاکرادـت و  يژتارتسا ، رد  یتساـک  فعـض و  زا  یـشان  ار  اـت 1365  لاـس 1361  زا  ناریا  ياـه  يزوریپ  يرادـیاپان  تلع 
هب تعرـس  اب  ار  گنج  تسناوت  یم  دش  یم  هارمه  رگید  هباشم  يزوریپ  دنچ  اب  رگا  واف  رد  يزوریپ  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  یبایزرا 

ياه تیقفوم  ینعی  دندرپس ؛ یـشومارف  هب  دندوب  هتخومآ  گنج  نادیم  رد  یکاندرد  اب  ار  هچنآ  ناریا  یـسایس  ناربهر  .دـناسر  نایاپ 
زاـین دوخ  هنازاورپ ي  دـنلب  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  ناریا  هک  دوـب  يراـیع  ماـمت  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  یفاـکان  ياـنبم  يا  هرذ 
یگنج فادها  نایم  ات  دننک  میظنت  يژتارتسا  یعون  دنتسناوتن  ناریا  ناربهر  : » تسا دقتعم  تیعضو  نیا  حیرـشت  رد  يو   (3) .تشاد »

دیاب ناریا  .دـنزاس  رارقرب  طابترا  تفای ، یم  شهاک  يا  هلمح  ره  اب  هک  تازیهجت ، رظن  زا  یماظن  ياه  ییاـناوت  اـب  نمـشد ) طوقـس  )
 . (4) .تخاس » یم  دراو  نمشد  يورین  هب  یعطاق  تسکش  یگنج ، فادها  هب  ندیسر  يارب 

زا یمهم  ینیع  دامن  واـف  اریز  دز ، مه  رب  ار  لداـعت  یناور  یحور و  یماـظن ، رظن  زا  هک  دـناد  یم  یفطع  هطقن  ار  واـف  طوقـس  نیبوچ 
.داد (5) یم  ناشن  یلاخ  تسد  ینالوط  گنج  لاس  شـش  زا  سپ  ار  ناریا  المع  نآ  نداد  تسد  زا  دوب و  گـنج  رد  ناریا  تیقفوم 

گنج همادا ي  هکنیا  طابنتـسا  طقف  : » دوب نیا  دوش  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  بجوم  تسناوت  یم  هچنآ  تیعـضو  نیا  رد  نیبوچ  رظن  زا 
 . (6) .دنک » راداو  تسناوت  یم  یمیمصت  نینچ  ذاختا  هب  ار  نانآ  دنک ، یم  دیدهت  ار  یمالسا  بالقنا  تیدوجوم 

51 ص :

.99 ذخأم ، . 125 - 1
ذخأم 100. . 126 - 2

ذخأم 99. . 127 - 3
.99 ذخأم ، . 128 - 4

تمسق ناهاوخریخ ، رفعج  همجرت  نیبوچ ، مارهـش  گنج ،» رخآ   » هلاقم ص 7 ، ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، رابخا  هماـنزور  . 129 - 5
.مود

.نامه . 130 - 6
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يدنمناوت فادها و  نیب  فاکش  دـش (1) و  قارع  يارب  گنج  تیباذـج  ثعاب  یماظن  هنزاوم ي  هب  ناریا  یهجوت  یب  نیبوچ  رظن  زا 
 . .دیشخب (2) تعرس  دش  یهتنم  گنج  نتفای  نایاپ  هب  هک  ار  يدنیارف  دش و  یم  رت  هدرتسگ  بترم  اه 

تایلمع نایم  نتخادنا  هلـصاف  ار  گنج  ندش  ینالوط  تلع  گنج  تالوحت  دـنور  یـسررب  رد  يا  هلاقم  یط  يدیبز (3)  دمحا  - 4
کیژتارتسا یهابتـشا  بیترت  نیدـب  ناریا  يربـهر  : » دریگ یم  هجیتـن  دـنک و  یم  رکذ  لاس 1982 م  زا  سپ  اـصوصخ  گرزب ، ياـه 

ددـجم زیهجت  یهدـنامزاس و  شزومآ ، هب  ناربج و  ار  تافلت  تاـعیاض و  اـت  داد  یم  تصرف  یقارع  ياـهورین  هب  اریز  دـش ؛ بکترم 
زج دنرادن  يا  هفیظو  چیه  اه  نآ  دش و  دـهاوخ  هدیـشاپ  مه  زا  بیترت  نیدـب  قارع  شترا  هک  دـندرک  یم  رکف  اه  یناریا  .دـنزادرپب 

میهافم رب  لصا  نیا  رب  هیکت  : » دسیون یم  ناریا  تاروصت  دقن  رد  يو  .دوش » لصاح  بولطم  هجیتن ي  ات  دوجوم  عضو  هب  نداد  همادا 
رد درک  یم  ناربـج  ار  دوخ  تاـعیاض  دروآ و  یم  تسد  هب  دـیدج  نردـم و  تاحیلـست  مئاد  قارع  يربـهر  اریز  دوب ؛ راوتـسا  طـلغ 

ناهگان دیـسر و  گنج  خیرات  رد  دوخ  دـح  نیرت  نییاپ  هب  هک  ییاج  ات  تفای  یم  شهاک  زور  هب  زور  نایناریا  تاناکما  هک  یتروص 
 . (4) .تفای » رییغت  قارع  عفن  هب  گنج 

دناد یم  نیا  رد  رد 1988 م  ار  هچبلح  تایلمع  ات  نئوژ 1982 م  زا  گنج  هلحرم ي  تیمها  تسا  یقارع  یماظن  هک  يدیبز  دـمحا 
تاماکحتـسا اهورین و  رد  ندرک  ذوفن  هک  دنتفایرد  اجیردت  دندرک و  یم  لابند  ار  گنج  هنالاس ، یمجاهت  تایلمع  اب  اه  یناریا   » هک

قارع رب  عطاق  يزوریپ  بسک  زا  سأی  راچد  سپس  هدز و  تریح  اه  یناریا  زاغآ  رد  قوف  لئاسم  هب  هجوت  اب  .تسین  هداس  يرما  قارع 
 . (5) .دندش »

دنک یم  شسرپ  حرط  سپس  تسا و  هتـسناد  لوا  یناهج  گنج  هیبش  ار  قارع  ناریا و  گنج  یئز (6)  كروا  ناج  دومحم  یلع  - 5
عطاقریغ گنج  نیا  ارچ   » هک

52 ص :

.نامه . 131 - 1
ذخأم 99. . 132 - 2

دوب و ناریا  رد  یتدم  دمآرد و  تراسا  هب  رهـشمرخ  حتف  تایلمع  رد  هک  تسا  قارع  شترا  ناهدـنامرف  زا  يدـیبز  دـمحا  . 133 - 3
.تخادرپ قارع  میژر  هیلع  یسایس  تیلاعف  هب  روشک  نآ  رد  درک و  رفس  هیروس  هب  ناریا  اب  يراکمه  یتدم  زا  سپ 

همجرت يدیبز ، دـمحا  یماظن ،» داعبا  رد  سراف  جـیلخ  گنج   » هلاقم (، 1368  / 8  / 29  ) ربماون 1989  20 ریفسلا ، همانزور  . 134 - 4
ص 14. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس 

ص 6 و 7. نامه ، . 135 - 5
.تسا ناتسکاپ  شترا  گنهرس  هدربمان  . 136 - 6
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، نوخیبش يریگلفاغ و  شتآ ، تردـق  هزیناـکم ، ياـهورین  کـنات ، دـننام  يزوریپ  یباـیتسد  لـئاسو  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  يو  دوب »؟
یناوتان ار  نآ  تلع  دنک و  یم  هراشا  گنج  ندش  ینالوط  هب  يو  تشاد »؟ دوجو  گنج  رد  یهابتـشا  زیچ  هچ  : » دـسرپ یم  اددـجم 

لمع راکتبا  تردـق  نداد  تسد  زا  ییارماس  قیفو  هتبلا   (1) دیامن ؛ یم  رکذ  تسرد  یمیمصت  ذاختا  يارب  فرط  ود  ياهورین  جیـسب 
 . .دناد (2) یم  گنج  ندش  ینالوط  یلصا  لماع  گنج ، لاس  تفه  لوط  رد  ار  قارع 

ار روشک  نیا  تماخو  هب  ور  یعاـمتجا  يداـصتقا -  تیعـضو  گـنج و  نادـیم  رد  ناریا  ياـه  تسکـش  یناـضمر (3)  روسفورپ  - 6
ناریا ناربهر  نمهب 1365  زا  شیپ  ات  : » دسیون یم  دناد و  یم  حلص  دنور  هب  يدج  يدنبیاپ  سب و  شتآ  شریذپ  رد  دنمورین  یلماع 

دای يزوریپ  زور  ناونع  هب  يدیشروخ  لاس 1366  زاغآ  زا  اصخـشم  راب  کی  یتح  دنداد و  یم  ییاهن » يزوریپ   » هدعو ي یپ  رد  یپ 
دوبن یفداصت  نیاربانب ، .دوش (4)  زوریپ  گنج  نیا  رد  دـناوت  یمن  هک  دـش  تیعقاو  نیا  هجوتم  ناریا  راب  نیتسخن  يارب  یلو  دـندرک 

تیمها نازیم  زا  رظن  عطق  .درکن  در  لماک  روط  هب  ار  للم  نامزاس  هدـش ي  رداص  همانعطق  راـب  نیتسخن  يارب  ناریا  ریت 1366  رد  هک 
ياج هب  تیعقاو  نیا  دش  ناریا  بیصن  هچملش  نونجم و  ریازج  واف ، هریزج  هبش  رد  نیدرورف 1367  زاغآ  زا  هک  يدعب  ياه  تسکش 

، للم نامزاس  لک  ریبد  رایئوکدزرپ ، ریواخ  اب  ار  ینالوط  یتارکاذـم  ناریا  اه ، تسکـش  نیا  زا  شیپ  اـه  تدـم  هک  تسا  یقاـب  دوخ 
 . (5) .دوب » هدرک  زاغآ 

: دسیون یم  دنک و  یم  یسررب  يداصتقا  ياه  يراوشد  نارهت و  ناراب  کشوم  ریثأت  هسیاقم  اب  ار  ناریا  يریگ  میمـصت  للع  یناضمر 
نآ يداصتقا  یعامتجا -  تاحالـصا  رد  یندـشن  فرطرب  ارهاظ  ياه  تسب  نب  ناریا و  دـیدشت  هب  ور  يداصتقا  ياـه  يراوشد  رگا  »

هلـصاف رد  قارع  نیـسحلا  ياه  کشوم  اب  ناریا  ياهرهـش  ناراب  کشوم  اب  هدـش  دای  ياه  تسکـش  ندـش  نراقم  یتح  دوبن ، روشک 
مهد

53 ص :

تـسایر کیژتارتسا  تاـعلاطم  زکرم  ، 1990 ناتـسکاپ ، پاـچ  رگنـس  هـلجم  یئز ، كروا  ناـج  دوـمحم  یلع  گنهرــس  . 137 - 1
ص 9 و 10. رهم 1369 ، يروهمج ،

ص 119 و ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکـشلرس  . 138 - 2
.120

شلاچ یبالقنا ، ناریا  لماش : يو  تافیلأت  تسا و  اکیرما  رد  اینیجریو  هاگشناد  هتسشنزاب  داتـسا  یناضمر  رگراک  هللا  حور  . 139 - 3
ناریا رد  هدنـسیون  نیا  زا  یجراخ  تسایـس  باتک  اریخا  .تسا  هریغ  ذوفن و  زا  ییوگلا  اـکیرما : ناریا و  هناـیمرواخ ، رد  خـساپ  اـه و 

(. ص 66 گنج ، يریذپان  بانتجا   ) .تسا هدش  همجرت 
اـضریلع همجرت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  یـسررب  يارب  یلیلحت  بوچراچ  یناـضمر ، رگراـک  هللا  حور  . 140 - 4

ص 72 و 73. ، 1380 نارهت ، ین ، رشن  بیط ،
ص 73. نامه ، . 141 - 5
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 . (1) .دنک » حلص  شریذپ  هب  راداو  ار  ناریا  دوب  دیعب  مه  نیدرورف 1367  ات 29  دنفسا 1366 

رد مه  روـشک  نیا  شحاـف  تاهابتـشا  .تخاـب  ار  گـنج  لـیلد  ود  هب  تیاـهن  رد  ناریا  ، » تسا دـقتعم  یماشتحا (2)  ناوریـشونا  - 7
یگدامآ نآ  نادـحتم  هدـحتم و  تالایا  هک  یتسایـس  روط  نیمه  يدربهار و  تیامح  کیتاملپید و  هصرع ي  رد  مه  دربن و  نیداـیم 

مامت هک  تسا  یتردق  ناریا  هک  دش  یم  یقلت  نینچ  نامز  نآ  رد  .دنتشاد  یمالـسا  يروهمج  هیلع  شتکرح  رد  قارع  هب  ار  نآ  هئارا 
اب تسناوت  مادص  هجیتن ، رد  .دهد  رییغت  یمالـسا  بالقنا  ياهرایعم  ساسا  رب  ار  هقطنم  يدربهار  هشقن ي  ات  دـنک  یم  ار  دوخ  شالت 

ماما ینعی  متـسیب  نرق  رد  دوخ  نمـشد  ود  ره  زا  هنارهام  یلکـش  هب  یماظن  توق  طاـقن  هب  قارع  کـیتیلوپوئژ  فعـض  طاـقن  لیدـبت 
 . (3) .دوش » هریچ  رطخ  رب  دنک و  رمع  رتشیب  ردپ  شوب  ینیمخ و 

اما دش  یم  ناریا  نویبالقنا  تردق  شرتسگ  عنام  گنج  هچ  رگا  : » دسیون یم  دـنک و  یم  یـسررب  ار  اکیرما  ياه  تسایـس  یماشتحا 
همادا ي .تسب  یمن  یفرط  هقطنم  لک  تابث  يور  رب  نآ  ندراذـگ  ریثأت  گنج و  نیا  ندـش  جراخ  لرتنک  زا  يامنرود  زا  نتگنـشاو 

 . (4) .دش » یم  بوسحم  ناریا  نویبالقنا  راهم  يارب  يدایز  هزادنا  زا  شیب  ياهب  گنج 

رد زین  گنج  تیاده  هوحن ي  هرابرد ي  ثحب  : » دسیون یم  یمومع  راکفا  رد  همانعطق ي 598  شریذپ  باتزاب  هرابرد ي  یماشتحا 
رب هک  ناریا  رد  يا  هدع  .تسا  میهـس  قارع  لابق  رد  ناریا  رت  یمـسر  تسایـس  روط  نیمه  مدرم و  هماع  ياه  هاگدید  هب  نداد  لکش 

نیب ار  شتآ  هـک  هیئوژ 1988 م  رد  همانعطق ي 598  طرـش  دیق و  نودب  شریذپ  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  دوش  یم  هدوزفا  اه  نآ  دادـعت 
فادها زا  کی  چیه  ماجنارـس  اریز  دوب ؛ یمالـسا  يروهمج  يارب  نئمطمان  يزوریپ  کی  فرعم  اهنت  دروآ ، ناغمرا  هب  قارع  ناریا و 

میژر تسناوتن  ناریا  .تفاین  ققحت  ناریا  یگنج 

54 ص :

ص 73. نامه ، . 142 - 1
باتک هک  تسا  ناتسلگنا  رد  هنایمرواخ  تاعلاطم  نمجنا  ماهرود  هاگشناد  رد  للملا  نیب  طباور  داتسا  یماشتحا  ناوریشونا  . 143 - 2

.تسا هدش  همجرت  ناریا  رد  يو  زا  یمالسا ) بالقنا  دانسا  زکرم  پاچ   ) یگدنزاس نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس 
قارع ناریا و  طباور  . » ص 21 ، 1382  / 7  / 14 ، 1969 هرامـش ایند ، ياه  هناسر  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 144 - 3

.حورداش یلع  همجرت  زییاپ 1382 ، اکیرما ، یلرتراوک ، نتگنشاو  یماشتحا ، ناوریشونا  مادص ،» زا  سپ 
ص 21 و 22. نامه ، . 145 - 4
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تمارغ روشک  نیا  زا  سب  شتآ  يرارقرب  ضوع  رد  ای  دـناسر ، اضما  هب  قارع  اب  يزرم  هدـهاعم ي  کی  دـیامن و  نوگنرـس  ار  قارع 
 . (1) .دریگب » یگنج 

يروهمج یجراخ  تسایـس  هرابرد ي  هک  یهاگدید  رب  هوالع  ناریا ، هجراخ  روما  ترازو  تقو  نواعم  یناجیرال ، داوج  دـمحم  - 8
.تسا هتشاد  یمهم  شقن  همانعطق ي 598  بوچراچ  رد  للم  نامزاس  اب  ناریا  تالماعت  رد  دراد ، قارع  اب  گـنج  رد  ناریا  یمالـسا 

اب سکعرب  هکلب  درکن  در  ادـتبا  زا  ار  همانعطق ي 598  تینما ، ياروش  یلبق  ياه  همانعطق  همه ي  فـالخرب  ناریا  : » تسا دـقتعم  يو 
ود ار  حرط  نیا  .میتفریذپ  ار  نآ  ام  دـش و  هیهت  همانعطق 598« يارب  لک  ریبد  ییارجا  حرط   » مان هب  نتم  کی  میدرک و  راـک  لـک  ریبد 

لاـبند هب  سک  چـیه  دـش  بیوصت  هیهت و  ییارجا  حرط  هک  یناـمز  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يو   (2) .درک » بیوصت  تینما  ياروش  راـب 
ناـمز ناـمه  رگا  یتح  ناریا  دـندوب و  ناریا  رب  یللملا  نیب  راـشف  یتاحیلـست و  میرحت  ددـصرد  اـه  ییاـکیرما  هکلب  دوبن  نآ  يارجا 

رد ریخأت  زا  يا  هبحاصم  یط  یناجیرال  ياقآ  اهدعب  لاح ، نیع  رد  .دوبن (3)  حرط  يارجا  یپ  رد  سک  چیه  تفریذپ  یم  ار  همانعطق 
ام رگا  : » تفگ عوـضوم  نیا  حیـضوت  رد  يو   (4) .درک » دـیدهت  ار  ام  یلم  عفانم  ریخأت ، نیا  : » تفگ درک و  داقتنا  هماـنعطق  شریذـپ 
يو  (5) .میریگب » اه  یقارع  زا  یبوخ  تازایتما  یـشخب ، ره  نداد  سپ  تباب  میتسناوت  یم  میتفریذـپ  یم  رتدوز  هام  دـنچ  ار  هماـنعطق 

ار گنج  يداصتقا  تیعضو  تفگ  یم  یسایس  هورگ  کی  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  اه  هاگدید  توافت  هب  ریخأت  تلع  هرابرد ي 
دنتفگ يا  هدع  تشذـگ  هک  تقو  دـنچ  یلو  .تشاد  ار  دادـغب  ات  يورـشیپ  ياعدا  يرگید  هورگ  دـنک و  یم  نیمأت  لاس  تسیب  يارب 

 . (6) .میتسه » یمتا  بمب  دنمزاین  يزوریپ  يارب  درک  اعدا  يرگید  تسا و  هتسکشرو  يداصتقا  رظن  زا  گنج 

بیوصت نامز  رد  ار  همانعطق ي 598  شریذپ  ناریا  : » دسیون یم  دوخ  هلاقم ي  رد  هدنـسیون ، هاگـشناد و  داتـسا  يردص ، دـمحا  - 9
دربراک اـب  ار  ههبج  مدـقم  طوطخ  قارع  یگنج  نیـشام  هکنآ  زا  سپ  لاـس 1988م ، توا  رد  اـهنت  درک و  در  هیئوژ 1987 م  رد  نآ 

ار ناریا  هک  درک  دیدهت  تسکش و  مه  رد  ییایمیش  ياه  حالس  دیدش 

55 ص :

ص 21 و 22. نامه ، . 146 - 1
.ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  اب  هبحاصم  ، 1367  / 5  / 23 ناهیک ، همانزور  . 147 - 2

.نامه . 148 - 3
.1380  / 6  / 14 باختنا ، همانزور  زا  لقن  هب  ص 4 ، ، 1382  / 7  / 15 قرش ، همانزور  . 149 - 4

.نامه . 150 - 5
.نامه . 151 - 6
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دقتعم يو  .دنک (1)  یم  رکذ  یـسایس » جـلف  ياه  هناشن   » ار نآ  تلع  يو  .تفریذـپ » ار  نآ  دروآ ، دـهاوخ  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ون  زا 
هک تسا  ناهج  تایعقاو  رییغت  يارب  ریذپان  فاطعنا  کیتنامر و  یتسیلآ ، هدیا  رکفت  لصاح  راتفر ، يریگ و  میمصت  هنوگ  نیا  تسا ،

 . .دوش (2) یم  رجنم  ییاه  شنکاو  جیاتن و  نینچ  هب  دیسر ، تسب  نب  هب  یتقو 

رد هک  یناسک  ای  یجراخ و  ياه  هاگدید  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  نایم  نیا  رد  هچنآ  اه ، لیلحت  عضاوم و  مقس  تحص و  زا  غراف 
يرت قیمع  یلیلحت  يرظن و  ماجـسنا  ثحاـبم ، هئارا ي  رد  یلخاد  نارگلیلحت  هاگدـید  اـب  هسیاـقم  رد  دـنراد  روضح  ناریا  زا  جراـخ 

هیرظن نییبت و  هب  هنیمز ، نیا  رد  هکنآ  لاح  .دوش  یم  ناـیب  یـسایس  لـیلحت  و  يریگ » عضوم   » اـب رتشیب  یلخاد  ياـه  هاگدـید  .دـنراد 
.دراد دوجو  يرتشیب  زاین  يزادرپ 

56 ص :

: یسایس جلف  مئالع  ، » ص 29 ، 1382  / 2  / 15 هرامـش 1947 ، ایند ، ياه  هناسر  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 152 - 1
.ناکلم يدهم  مجرتم  (، 1382  / 2  / 8  ) لیروآ 2003  28 راتسا ، یلید  يردص ، دمحا  ناریا ،» هیضق 

.نامه . 153 - 2
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گنج مامتا  رد  یماکان 

ناریا يزوریپ  زا  ینارگن 

ار دوجوم  ياه  تشادرب  یلاغـشا ، قطانم  يزاسدازآ  هلحرم ي  رد  ناریا  ياه  يزوریپ  الباقتم  قارع و  یماظن  ياـه  تسکـش  موادـت 
رییغت کیژتارتسا (1)  عضاوم  هنایمرواخ و  سراف و  جیلخ  هقطنم ي  رد  یماظن  هنزاوم ي  ياهزادنا  مشچ  گنج و  تیعضو  هب  تبسن 

تردـق شیازفا  اب  تسا و  هداهن  فعـض  هب  ور  قارع  یماـظن  ناوت  هک  دوب  هدـش  داـجیا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  روصت  نیا  اجیردـت  .داد 
هقطنم رد  یتاـبث  یب  هجیتـن  رد  دوـش و  یم  رجنم  ناریا  يزوریپ  قارع و  تسکـش  هب  قارع  كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  ناریا ، یماـظن 
هلباـقم تسایـس  تفاـی و  ترورـض  ناریا  يزوریپ  قارع و  تسکـش  زا  يریگولج  تاـظحالم ، نیمه  هیاـپ ي  رب  .دـبای  یم  شرتـسگ 
تاماقم مامت  هکنانچ  تفرگ ؛ لکش  گنج  همادا ي  زا  يریگولج  ناریا و  یماظن  تردق  راهم  يارب  قارع  زا  تیامح  رد  ییا  هنایوج 
یمادـقا چـیه  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا و  ياه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  لاـح ، نیع  رد  .دـندرک (2)  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ییاـکیرما 
یتاغیلبت ناریا و  يرترب  گنج و  هرابرد ي  ار  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  تیهام  يا  هزادـنا  ات  عوضوم  نیا  .تفرگ  یمن  تروص 

.دنک یم  نایب  تفرگ  یم  تروص  هک 

قارع كاخ  رد  گنج  نداد  همادا  عوضوم  رب  زکرمت  هقطنم  يارب  ناریا  رطخ  میـسرت  يا و  هناسر  تاغیلبت  رد  یلـصا  لماوع  زا  یکی 
، بوچراچ نیمه  رد  .دوب 

57 ص :

.تسپ نتگنشاو  سباد ، لکیام  ، 1381  / 10  / 11 انسیا ،)  ) نایوجشناد يرازگربخ  . 154 - 1
دنتـشاد مالعا  ییاکیرما  ياه  ماقم  مامت  دـیوگ : یم  اکیرما  پاـچ  زمیاـت  كرویوین  هماـنزور ي  زا  لـقن  هب  اـکیرما  ویدار  . 155 - 2

سامت اه و  مادـقا  قیرط  زا  زورید  لوط  مامت  رد  ریازجلا  ناتـسکاپ ، يدوعـس ، ناتـسبرع  هلمج  زا  ناهج  ياـهروشک  رگید  اـکیرما و 
هظحل شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ   ) .دننک يریگولج  قارع  كاخ  هب  ناریا  شترا  مجاهت  زا  دندیشوک  کیتاملپید  ياه 

.دنداتفا ساره  هب  ناریا  يزوریپ  زا  ییاکیرما  ناراذگ  تسایـس  دیوگ : یم  زین  لیب  زمیج  1361 ص 62 )  / 4  / 23 ش 4 ، هظحل ،» هب 
(. ص 488 راهب 1371 ، بآرهش ، تاراشتنا  یمالغ ، شوهم  همجرت ي  مود ، دلج  ریش  باقع و  )
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.دـنتفرگ یم  زایتما  ناتـسبرع  تیوک و  گرزب ، ياـه  تردـق  زا  دـندرک و  یم  دـیکأت  قارع  هیزجت  يارب  نایعیـش  رطخ  رب  اـه  یقارع 
نایعیـش (1) دوجو  فدـه  نیا  باـختنا  تلع  .تسا  قارع  روشک  ناریا  لوا  فدـه  هک  دوب  رظن  نیا  رب  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي 

فالخرب زمیات  كرویوین  .دنشاب  نارگن  دیاب  سراف  جیلخ  راک  هظفاحم  ياهروشک  قارع  زا  سپ  هک  دیکأت  نیا  اب  .دش (2)  یم  رکذ 
تازاـجم هدوب و  دودـحم  ناریا  هیلوا  فادـها  : » تشون یلیلحت  رد  درک ، یم  رکذ  یبلط  هعـسوت  ار  ناریا  فدـه  هک  تسپ  نتگنـشاو 

هب ینیمخ  ماما  : » دوب دـقتعم  زین  نانبل ، پاچ  راهنلا ، هماـنزور ي   (3) .دریگ » یم  رب  رد  ار  مادـص  میژر  یلاـمتحا  ینوگنرـس  قارع و 
گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  بولطم  طورش  لامعا  ندنل  ویدار  رـسفم   (4) .تسا » هدز  تسد  لماک  ینعم  هب  سدـقم  يداهج 

شیوشت سراف و  جیلخ  هقطنم ي  رد  یبرع  ياهروشک  رثکا  ینارگن  ثعاب  عوضوم  نیمه  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  رکذ  ناریا  فدـه 
 . (5) .تسا » هدش  هنایمرواخ  تابث  هرابرد ي  اکیرما  ناربهر  رطاخ 

تـالمح موادـت  رظنم  کـی  زا  .تسا  هدـش  هجوت  نادـب  هک  تسا  یعوضوم  ود  قارع  هب  هلمح  ياهدـمایپ  ناریا و  فادـها  عقاو ، رد 
بجوـم رگید ، يوـس  زا  دوـش و  یم  رکذ  قارع  لـخاد  رد  جرم  جره و  داـجیا  لـماع  مادـص  میژر  هـب  یپرد  یپ  ياـهراشف  ناریا و 

 . دش (6) دهاوخ  تسا ، برغ  زاین  دروم  نآ  تفن  هک  يا  هقطنم  رد  یتابث  یب  یبهذم و  يرگ  يرشق  شرتسگ 

58 ص :

هک داد  ناـشن  گـنج  هبرجت ي  یلو  دوـب  قارع  لـخاد  رد  ناریا  هدـنرب ي  گرب  قارع  نایعیـش  دوـجو  هک  یلاـح  نیع  رد  . 156 - 1
دلاخ هدازهاش  هکنانچ  یلو  دـندوب  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  زین  اه  یقارع  .درادـن  دوجو  عوضوم  نیا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  مزال  تیلباـق 

ار قارع  بونج  رد  دوخ  نایماح  ناریا  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  مادص  ینارگن  نیرت  گرزب  گنج  لالخ  رد  دیوگ : یم  ناطلـس  نب 
يوجگنج  )» .دورب هرـصب  هب  هک  دـنک  توعد  ناریا  زا  یلاـقتنا  تلود  سپـس  دـنک و  بیغرت  هرـصب  رد  یلاـقتنا  تلود  لیکـشت  يارب 

 / 5  / 17 قارع ش283 ، ياـهربخ  نتلوب  قارع ، یلم  يرازگربـخ  زا  لـقن  هب  ، 1374  / 5  / 14 ا.ج.خ ، لاـس 1374 ، دادرم  ارحص ،»
تلم هب  دنداد  یم  لیکشت  ار  قارع  شترا  هندب ي  تیرثکا  هک  قارع  نایعیش  بلغا  وتیزوپسا  هتـشون  هب  هک  یلاح  رد  1374 ص 13 )

هماـن ي يرـصیق ، هللارون  همجرت  هلاـس ،» هد  زادـنا  مشچ  ناریا -  بـالقنا  )» .دـندنام راداـفو  ناریا  رد  ناـشناشیک  مه  لـباقم  رد  دوخ 
راتفر رد  قارع  یتینما  متـسیس  راشف  هتبلا  ص 71 ) ناتـسبات 1378 ، راهب و  و 13 ، ش 12  یگنهرف ، تاقیقحت  همانلـصف ي  شهوژپ ،

.دندرک یمن  گنج  هب  مادقا  ناریا  ربارب  رد  هنادازآ  یباختنا  ساسا  رب  اذل  تشاد و  ریثأت  نایعیش 
ص 32. ، 1361  / 4  / 23 هرامش 4 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  همان  هژیو  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 157 - 2

ص 42. ، 1361  / 4  / 25 هرامش 5 ، نامه ، . 158 - 3
، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم  زا  روبع  باـتک 20 : قارع ، ناریا و  گـنج  رامـش  زور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  . 159 - 4

.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 344 ، ، 1381
ص 58. ذخأم 2 ، . 160 - 5

ص 61. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 161 - 6
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ره هچرگ  دنتـسه ، قارع  هب  ناریا  هتـشذگ ي  هتفه ي  هلمح ي  فلاخم  تردـقربا  ود  ره  ارهاظ  : » لاـنروژ تیرتسا  لاو  هتـشون ي  هب 
نیـسح مادص  رب  یمالـسا  یبالقنا  ناریا  کی  يزوریپ  لامتحا  زا  اه  نآ  ود  ره  یلو  دنراد ، راک  نیا  يارب  يا  هناگادج  لیالد  مادـک 
اکیرما هرگنک ي  ناربهر  اب  رادـید  رد  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناـگیر ،  (1) .دنراد » تشحو  يو  ینوگنرـس  یثعب و  لایـسوس 

زین اکیرما  تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو  رپساـک   (2) .دزادـنیب » رطخ  هب  ار  هقطنم  مامت  دـناوت  یم  قارع  هب  ناریا  ياهورین  مجاهت  : » تفگ
حیرـصت اکیرما ، يدوهی  روتانـس  رتاو ، دلگ   (3) .دنتـسه » لیئارـسا  هیلع  يدـج  يدـیدهت  اـه  یناریا  هک  منک  یم  روصت  نم  : » تفگ

تـسا دـهعتم  اکیرما  .تفرگ  دـهاوخ  رب  رد  ار  هقطنم  یبرع  ياهروشک  رگید  هدـنیآ  رد  تسا  قارع  هجوتم  کنیا  هک  يرطخ  : » درک
 . (4) .دنک » تیامح  لیئارسا  هژیوب  هقطنم  رد  دوخ  ناتسود  زا  ناریا ، دیدهت  هنوگ  ره  لباقم  رد 

نآ ياهدمایپ  ناریا و  يزوریپ  زا  ییاکیرما  تاماقم  زا  لقن  هب  زین  تسپ  نتگنشاو  زمیات و  كرویوین  دننام  ییاکیرما  ربتعم  تایرـشن 
زمیات كرویوین  تشون (5) و  مادـص  طوقـس  هقطنم و  رد  یمالـسا  ییارگداینب  شرتسگ  زا  تسپ  نتگنـشاو  .دـندرک  ینارگن  راهظا 

نایز ییاکیرما  تاـماقم  رظن  زا  یتاـیعقاو  نینچ  ققحت  .داد (6)  رادـشه  قارع  رد  ناریا  هیبش  ارگداینب  یتموکح  رارقتـسا  هراـبرد ي 
چیه رد  ار  اکیرما  تدـش  نیا  هب  يرطخ  نونکات  تاماقم  نیا  رظن  هب  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  اکیرما  يارب  ار  يروصت  لباقریغ  ياه 

 . تسا (7) هدرکن  دیدهت  اج 

تفایرد يارب  يدـج  راـشف  مرها  ندروآ  تسد  هب  ناریا  یلـصا  فدـه  ـالامتحا  هک  دوب  نیا  ناریا  يژتارتسا  زا  اـه  ییاـکیرما  روصت 
راکـشآ يا  هزادـنا  ات  اه  ییاکیرما  يارب  ناریا  يژتارتسا  دـهد  یم  ناشن  یتشادرب  نینچ  .تسا (8)  قارع  زا  يدرایلیم  دـص  تمارغ 

.دوب هقطنم  ياهروشک  نداد  رارق  ریثأت  تحت  ناریا و  هب  راشف  شیازفا  يارب  یتاغیلبت  اه  نآ  ینارگن  راهظا  زا  یشخب  دوب و  هدش 

مالعا هدرتسگ  تاغیلبت  يریگ و  عضوم  نمـض  اذـل   (9) دنتـسناد ، یم  ریذـپان  بانتجا  ار  ناریا  هلمح ي  اـه  ییاـکیرما  هکنیا  هب  رظن 
ساسا رب  .دننک (10)  فرصنم  قارع  كاخ  هب  هلمح  زا  ار  ناریا  ات  درب  دنهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  دندرک 

59 ص :

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 323 ، ذخأم 4 ، . 162 - 1

.1361  / 4 زور 23 /  شرازگ  ص 253 ، ذخأم 4 ، . 163 - 2
.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 409 و 410 ، ذخأم 4 ، . 164 - 3

.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 308 ، ذخأم 4 ، . 165 - 4
.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 286 و 287 ، ذخأم 4 ، . 166 - 5

ص 5. ، 1361  / 5  / 15 هرامش 27 ، ذخأم 2 ، . 167 - 6
ص 35. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ، 2 ذخأم . 168 - 7

.اکیرما پاچ  تسپ  نتگنشاو  همانزور  زا  لقن  هب  ، 1361  / 4 زور 22 /  شرازگ  ص 235 و 236 ، ذخأم 4 ، . 169 - 8
ص 26. هرامش 4 ، ذخأم 2 ، . 170 - 9

ص 16. ، 1361  / 4  / 22 هرامش 3 ، ذخأم 2 ، . 171 - 10
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هتیمک ي سیئر  .دننک (1)  رازگرب  كرتشم  رونام  هقطنم  ياهروشک  اب  دنتـسه  هدامآ  دـندرک  مالعا  اه  ییاکیرما  تاظحالم ، نیمه 
هزوح ي ياهروشک  قیرط  زا  ار  قارع  زاین  دروم  ياه  حالـس  اکیرما  درک  داهنـشیپ  زین  اـکیرما  ناگدـنیامن  سلجم  یجراـخ  طـباور 
هب دـیاب  اـما  دـنک  یمن  لـمع  امیقتـسم  اـکیرما  : » تـفگ انـس  سلجم  رد  اـکیرما  تـقو  هجراـخ  ریزو  .دـنک (2)  نیمأت  سراف  جـیلخ 

 . (3) .دهدب » ییاه  نانیمطا  هقطنم  رد  دوخ  تسود  ياهروشک 

يریگرد رطخ  لامتحا و  قارع  كاخ  هب  ناریا  شترا  هلمح ي  : » درک مالعا  ار  اکیرما  تلود  یمـسر  رظن  يراتفگ  یط  اکیرما  ویدار 
يارب تقیقح  رد  هقطنم و  ياهروشک  رگید  يارب  هنایمرواخ  روشک  ود  نیب  گنج  .تسا  هداد  شرتسگ  ار  هقطنم  رـساترس  رد  یماظن 
ییاه لح  هار  زا  یکی  گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  کیتاملپید  ياه  ششوک   (4) .تسا » هدروآ  راب  هب  یجیاتن  راثآ و  ناهج 
دیکأت اکیرما  یفرط  یب  ناریا و  کیژتارتسا  تیمها  رب  زین  سکیپسا ، يرال  اـکیرما ، تلود  يوگنخـس  .دش (5)  دیکأت  نادب  هک  دوب 

فرـصنم يراـکزواجت  زا  ار ) ناریا   ) اـهروشک ذوفن  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاب  اـکیرما  : » تشون رما  نیا  هب  هجوت  اـب  تسپ  نتگنـشاو  .درک 
« .دـناوخ ارف  هرکاذـم  زیم  ياپ  هب  ار  قارع ) ناریا و   ) اه نآ  ناشیاه  فالتخا  يارب  تایلمع  هنماد ي  ندرک  دودـحم  نمـض  هتخاـس و 

تاـیلمع يارجا  زا  اـت  دروآ  راـشف  ناریا  هب  لـیلد ، نـیمه  هـب  .دوـب (7)  گـنج  هـب  نداد  همتاـخ  رد  برغ  عفاـنم  اـکیرما  رظن  زا   (6)
.دنک راهم  ار  نآ  ياهدمایپ  يریگولج و 

دشر زا  هسنارف ، تقو  هجراخ  ریزو  نوسـش ، دولک  .دندرک  مالعا  ار  دوخ  ینارگن  زین  ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  اکیرمآ  رب  هوالع 
« .دنز مه  رب  ار  هنایمرواخ  رد  تردق  هنزاوم ي  دناوت  یم  ناریا  يزوریپ  :» دوزفا درک و  ینارگن  زاربا  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  تردـق 
تسا و برع  تلم  هقطنم و  ررـض  هب  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  : » تفگ میات  ییاـکیرما  هلجم ي  اـب  يا  هبحاـصم  رد  زین  ندرا  هاـش   (8)

 . (9) .دزادنا » یم  رطخ  هب  تسه ، زین  ندرا  تلم  هدنیآ ي  هک  ار ، قارع  هدنیآ ي 

.تشاد زکرمت  نآ  ياهدـمایپ  ناریا و  یلامتحا  يزوریپ  رب  دوب و  رثأتم  اه  ییاکیرما  عضاوم  تسایـس و  زا  يربخ  ياه  هناسر  لـیلحت 
رد یلام  زمیات  همانزور ي 

60 ص :

ص 11. ، 1361  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 2 ، . 172 - 1
.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 278 ، ذخأم 4 ، . 173 - 2

ص 58. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  ، 5، هرامش ذخأم 2 ، . 174 - 3

ص 89. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 175 - 4
ص 90. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  ، 5 هرامش ذخأم 2 ، . 176 - 5

ذخأم 2. . 177 - 6
ص 42. ، 1361  / 4  / 24 زمیات ، كرویوین  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 178 - 7

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 321 ، ذخأم 4 ، . 179 - 8
ص 36. ، 1361  / 4  / 29 هرامش 10 ، ، 2 ذخأم . 180 - 9
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يدنمتردق يورین  هچ  هب  ناریا  یبالقنا  میژر  هک  دهد  یم  ناشن  قارع  هب  هلمح  يارب  ناریا  دیدهت  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  هلاقمرس ي 
ینیمخ ماما ] ] تموکح یلخاد ، هناریذپان  یتشآ  ياهدروخرب  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  شیپ  لاس  ود  : » دنک یم  هفاضا  تسا  هدش  لیدبت 

عفانم اب  تسا و  بلاغ  يورین  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  ناریا  نونکا  اما  تسا  هداد  رارق  يداصتقا  یماظن و  طوقـس  هناتـسآ ي  رد  ار 
زارد ینامز  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هنایارگداینب ي  بالقنا  تیلباق  تردـق و  اـه  یبرغ  .دـنک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  هقطنم  نیا  رد  برغ 
ریاـس يارب  یلـصا  لکـشم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراـشا  موـهفم  نیمه  هـب  زین  یـس  یب  یب  وـیدار   (1) .دـندوب » هتفرگ  مک  تـسد 
مامت مغر  یلع  ناریا  .دـندوب  هتفرگ  مک  تسد  ار  یمالـسا  بالقنا  تردـق  گنج ، نیا  زا  شیپ  اـت  هک  تسا  نیا  ناـهج  ياـهروشک 

« .تسا هنایمرواخ  رد  دوخ  تردق  ددجم  تیبثت  فرـش  رد  تیلقا  ياه  هورگ  تفلاخم  يداصتقا و  فعـض  زا  معا  یلخاد  تالکـشم 
 . (2)

همادا ي ناریا و  لخاد  رد  یتینما  یعامتجا و  یـسایس -  داعبا  رد  یـساسا  تالوحت  رییغت و  هدـننک ي  نایب  ناریا  ياه  يزوریپ  دـنور 
ار کیژتارتسا  لداعت   » رتاورزبآ لوون  هتـشون ي  هب  یلامتحا  ثداوح  هب  هجوت  اب  تالوحت  نیا  همادا ي  .دوب  گـنج  هنحـص ي  هب  نآ 

تسپ نتگنشاو  .تسا (3)  ناریا » کـیژتارتسا  تـالمح   » لوا ماـگ  قارع  كاـخ  رد  ناریا  يورـشیپ  دز و  دـهاوخ  مه  رب  هقطنم » رد 
نایعیش کیرحت  برع و  ریغ  ناملـسم  ناهج  برع و  ناهج  نایم  زرم  نتفر  نایم  زا  يانعم  هب  ار  مادص  ینوگنرـس  رد  ناریا  تیقفوم 
نیبور يراـب  .دـناوخ (4)  رـصم ، ات  هیکرت  زا  هنارتیدـم  يایرد  يرواخ  ياـهروشک  اـت  سراـف  جـیلخ  يرتخاـب  ياـه  هنارک  زا  یطارفا 
يارب رطخ  راهچ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  : » تشون زمیات  كرویوین  هماـنزور ي  رد  ناریا ، رد  اـه  تردـق  گـنج  باـتک  هدنـسیون ي 

هب اـهروشک  نیا  هب  ناریا  میقتـسم  هلمح ي  رطخ  نیلوا  .درادرب  رد  هـقطنم  راـک  هظفاـحم  رت  کـچوک  ياـهروشک  ریاـس  ناتـسبرع و 
رطخ نیموس  .تسا  اهروشک  ریاس  نویبالقنا  هب  کـمک  شزومآ و  يزادـنارب و  تاـغیلبت  شیازفا  مود ، رطخ  .تسا  تیوک  صوصخ 

هکنیا ماجنارس  تسا و  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سراف  جیلخ  هیشاح  ياهروشک  نویبالقنا  ماهلا  ناریا ،

61 ص :

ص 59. ذخأم 2 ، . 181 - 1
ص 59. ، 2 ذخأم . 182 - 2

.1361  / 4  / 31 زور شرازگ  ص 351 و 352 ، ذخأم 4 ، . 183 - 3
.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 310 و 311 ، ذخأم 4 ، . 184 - 4
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 . (1) .دنک » هتکید  ار  دوخ  ییاکیرما  دض  تسایس  شناگیاسمه  هب  دناوتب  تسا ، هقطنم  روشک  نیرت  يوق  هک  ناریا ، دور  یم  راظتنا 

ار بارعا  شنکاو  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح ي  اریز  تشاد ؛ رارق  يراوشد  تیعـضو  رد  قارع  هب  ناریا  هلمح ي  هناتـسآ ي  رد  اـکیرما 
.دوش رجنم  هقطنم  رد  یمالـسا  بـالقنا  شرتـسگ  هب  تسناوت  یم  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  تخیگنارب و  اـکیرما  لیئارـسا و  هب  تبـسن 

رد .درک  یم  فقوتم  راهم و  قارع  كاـخ  رد  ار  ناریا  يورـشیپ  اه (2)  نآ  هب  یکیدزن  بارعا و  شنکاو  لرتنک  نمـض  دـیاب  اکیرما 
رب ناریا  يزوریپ   » حیـضوت نیا  اـب  .دوـب  ناریا  راـهم  لـماع  نیرت  مهم  هـقطنم  ياـهروشک  يارب  ناریا  رطخ  ندرک  گرزب  ناـیم ، نـیا 

رظن زا  .دـش  هلباقم  نآ  اب  اذـل  دـش و  یبایزرا  اکیرما  عفانم  نایز  هب  ود  ره  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  هب  نداد  زاـیتما  اـی  قارع »
ار قارع  اب  هرکاذم ي  سب  شتآ  شریذـپ  اب  ای  درک (3)  یم  يراددوخ  يورـشیپ  زا  دش و  یم  فقوتم  زرم  رد  ناریا  دـیاب  ای  اکیرما 

.درک یم  زاغآ 

دش (4) یم  هئارا  مادص  یلامتحا  طوقس  قارع و  هب  ناریا  هلمح ي  ياهدمایپ  فادها و  هرابرد ي  هک  ییاه  لیلحت  ریـسفت و  زا  غراف 
، دـش یم  نایب  دوخ  زا  عافد  رد  قارع  تیقفوم  لامتحا  ناریا و  يارب  گنج  دـیدج  هلحرم ي  ياه  يراوشد  هرابرد  هچنآ  نینچمه  و 
زا رورغم  ناریا  ياهورین  : » دوب دـقتعم  قارع  كاخ  هب  ناریا  مجاهت  تلع  هرابرد ي  نارگلیلحت  زا  یخرب  رظن  ساسا  رب  اـکیرما  ویدار 

تایلمع

62 ص :

.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 343 و 344 ، ذخأم 4 ، . 185 - 1
هک تسا  نیا  نارگن  ادـیدش  ناریا  : » دـسیون یم  ناریا  ینارگن  هرابرد ي  زمیاـت  كرویوین  رد  دوخ  هلاـقم  رد  نیبور  يراـب  . 186 - 2

ياه هنیمز  داجیا  هرابرد ي  سپـس  يو  .دور » داب  رب  اکیرما  یلامتحا  هلخادـم ي  اب  گنج ، شرتسگ  تروص  رد  شا  ینونک  يزوریپ 
بـسک ترورـض  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  ساره  ناریا  زا  سراف  جیلخ  هزوح ي  ياهروشک  هک  ردـق  ره  :» دـسیون یم  اکیرما  هلخادـم 

 / شرازگ 30 ص 343-344 ، زرم ، زا  روبع  متـسیب ، باتک  گنج ، رامـش  زور  « ) .دننک یم  كرد  رتشیب  ار  اکیرما  بناج  زا  تیامح 
(. 1361  / 4

لیئارسا مجاهت  زا  یشان  تاجنشت  تلع  هب  ینیمخ  ماما ] ] دنک یمن  نامگ  : » دیوگ یم  اکیرما ، تقو  هجراخ  ریزو  رگربنیاو ، . 187 - 3
شرازگ یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دـشاب هدرک  بسک  ار  هناـیمرواخ  روشک  ود  ناـیم  يزرم  گـنج  زاـغآ  هزیگنا  ناـنبل ، هب 

(. ص 28 ، 1361  / 4  / 24 ش 5 ، هظحل » هب  هظحل 
مادـص ات  دـش  بجوم  یناهج  يا و  هقطنم  نارگیزاب  يوس  زا  نآ  رواب  ناریا و  يزوریپ  رطخ  هراـبرد ي  يا  هناـسر  ياـضف  . 188 - 4

لـصاح قارع  يرترب  گـنج  ماـمتا  اـب  درک ، ظـفح  نارهت  ياـهراشف  ربارب  رد  ار  قارع  رما  نیمه  دـنک و  بسک  ار  یناـهج  تیاـمح 
.دندوب هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  دندش  یتیعضو  راتفرگ  اذل  دوب  برغ  يراذگ  هیامرس 
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رد قارع  شترا  روضح  رب  رهشمرخ  ردنب  نتفرگ  سپ  زاب  اب  تلوهس  هب  اتبـسن  تعرـس و  هب  هک  هتـشذگ  هم  هام  نایاپ  رد  دوخ  یماظن 
یعـضو اب  قارع  كاخ  رد  ناریا  نارگلیلحت  رظن  ساـسا  رب   (1) .دـنداتفا » قارع  هب  یماظن  موجه  رکف  هب  دـنداد ، همتاخ  ناریا  كاخ 
بجوم اه  نآ  كرادت  رد  هلئـسم  نیمه  دـگنجب و  نمـشد  كاخ  رد  دـیاب  اریز   (2) دش ؛ دـهاوخ  ور  هبور  توافتم  دـیدج و  الماک 

رد يورـشیپ  يارب  ناریا  هکنیا  نمـض  .دوش (4)  یم  رتراوـشد  زین  ناریا  ياـهورین  لرتـنک  یهدـنامرف و  .دش (3)  دهاوخ  یتالکـشم 
 . .دراد (5) زاین  یهرز  يورین  هب  قارع  كاخ  لخاد 

، لیلد نیمه  هب  .دوب  هنانیب  شوخ  يرادـقم  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  عاضوا و  رییغت  لیلد  هب  یقارع  ياهورین  تمواقم  یبایزرا 
یلیلحت رد  زین  زمیاـت  كرویوین  .دـنک (6)  لـمع  رت  خـسار  رت و  نشخ  دوـخ  نیمزرـس  زا  عاـفد  رد  قارع  شترا  دـش  یم  ینیب  شیپ 
يدیدج تاحیلست  رگا  هکنیا  هژیو  هب   (7) .دیگنج » دنهاوخ  رت  تخس  دوخ  كاخ  رد  اه  یقارع  دیدج ، طیارش  رد  الامتحا  : » تشون

 . .تفای (8) دهاوخ  شیازفا  عافد  يارب  قارع  ییاناوت  دشاب ، يرادرب  هرهب  هدامآ  دنا  هداد  لیوحت  قارع  هب  اه  يوسنارف  هک  ار 

ياه فعـض  زا  يا  هراـپ  قارع  كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  تروص  رد  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  نینچ  نارگلیلحت  ساـسا  نیمه  رب 
ربارب رد  قارع  یماـظن  ياوـق  یـشاپورف  روـصت  دوش (9) و  راکـشآ  تسا  نکمم  هتـشگن  ناـیع  نونک  اـت  هک  ناریا  یماـظن  ياـهورین 
شیپ ار  قارع  كاخ  هب  ناریا  هلمح ي  هجیتن ي  ناوت  یمن  اذـل  تسا و   (10) ییا » هنالوجع  سردوز و  يریگ  هجیتن   » ناریا تـالمح 

 . درک (11) ینیب 

دوب رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ  تفرگ  تروص  نآ  زا  سپ  ناضمر و  تایلمع  زا  لبق  هچنآ  هب  هجوت  اب  يا  هناـسر  تاـغیلبت  هراـبرد ي 
هقطنم رد  دـیدج  ییا  هدـیدپ  یماظن و  یتردـق  ار  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  لوا  دـنک ؛ یم  بیقعت  ار  ریـسم  ود  يربخ  طخ  نیا   » هک

نآ راـهظا  زا  نونکاـت  هک  تسا  ناریا  یماـظن  تردـق  هب  فارتـعا  نآ  تـسا و  تـیعقاو  هلئـسم  نـیا  زا  یتمـسق  هـک  دـنک  یم  یفرعم 
هولج كانرطخ  يروشک  ار  ناریا  دننک و  لامعا  ات  دنشوک  یم  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتنطیش  مود  تمـسق  دندرک و  یم  يراددوخ 

 . (12) .دنهد »

63 ص :

.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 189 - 1
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ، 2 ذخأم . 190 - 2

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 267 ، ذخأم 4 ، . 191 - 3
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 192 - 4

ص 65. ذخأم 2 ، . 193 - 5
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 194 - 6

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 267 ، ذخأم 4 ، . 195 - 7
ص 39. ، 1361  / 4  / 24 زمیات ، كرویوین  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 196 - 8

.اکیرما ویدار  ص 64 ، ، 2 ذخأم ، . 197 - 9
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ص 87. ، 1361  / 4  / 24 لانروژ ، تیرتسا  لاو  زا  لقن  هب  اکیرما  ویدار  هرامش 5 ، ، 2 ذخأم . 198 - 10
ص 61. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  ، 5 هرامش ، 2 ذخأم . 199 - 11

.1361  / 7 زور 24 / شرازگ  ص 304 ، ، 4 ذخأم . 200 - 12

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریا يژتارتسا 

هراشا

هلمح ي هژیو  هب  دوـب  یطیحم  تارییغت  زا  ینارگن  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا (1)  يژتارتسا  رد  یلـصا  ياه  هفلؤم  رـصانع و 
شنکاو کیژتارتسا ، قطاـنم  رد  رارقتـسا  همادا ي  یلاغـشا و  قطاـنم  زا  یـشخب  زا  قارع  كوکـشم  ینیـشن  بقع  ناـنبل ، هب  لیئارـسا 

ناریا رطخ  هرابرد ي  یتاغیلبت  یناور -  ياضف  نآ  زا  رت  مهم  ناریا و  هب  تمارغ  تخادرپ  زواجتم و  نییعت  رد  للم  نامزاس  بساـنمان 
هجیتن نیا  هب  ار  ناریا  دوجوم ، نئارق  دـهاوش و  .اکیرما  عفانم  رب  ناریا  ياه  يزوریپ  ریثأت  هب  اکیرما  هراـشا  هقطنم و  ياـهروشک  يارب 
تیامح رد  مزال  تادیهمت  مامت  هکلب  درادن ، دوجو  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  ساسا  رب  گنج  مامتا  يارب  مزال  هدارا ي  هک  دـناسر 

.تسا هدش  یهدنامزاس  روشک  نیا  ياه  يزوریپ  راهم  ناریا و  هب  راشف  مادص و  زا 

هنیمز نیا  رد  تاـماهبا  یخرب  .دش (2)  هتفرگ  میمـصت  تالوحت  هب  تبـسن  ماما  روضح  رد  دادرخ 1361  موس  رد  راـب  نیتسخن  يارب 
نیا هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دوش  ثحب  هنیمز  نیا  رد  اددـجم  لاس  ناـمه  دادرخ  مشـش  خـیرات  رد  مود  هسلج ي  رد  اـت  دـش  ببس 
يارب : » دیوگ یم  ناشیا  .دزاس  یم  نشور  ار  هلئـسم  نیا  داعبا  زا  يا  هراپ  هک ، دهد  یم  یتاحیـضوت  يریگ  میمـصت  هوحن ي  هسلج و 

میوش و قارع  كاخ  دراو  ایآ  مینکب ؟ هچ  هک  دش  ثحب  دوب ، مهم  رایسب  يا  هسلج  میتفر  ماما  تمدخ  گنج  همادا ي  فیلکت  نییعت 
نیا رب  مکاـح  قطنم  هب  عقاو  رد  ماـما و  هیلوا ي  تفلاـخم  لـیالد  رظن و  هب  یمـشاه  ياـقآ   (3) میورب »؟ دـیابن  هکنیا  اـی  میورب  رتولج 
قارع كاخ  دراو  دیابن  ام  هک  دوب  نیا  ناشیا  ییادتبا  رظن  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  ماما  تایرظن  رکفت و  هژیوب  يریگ و  میمـصت 

هک دوب  نیا  مود  .میوش 

64 ص :

ناریا شقن  عوضوم و  نیا  تیهام  هرابرد ي  یطلغ  كرد  هب  رجنم  لاس  شش  تدم  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  موادت  . 201 - 1
زا سپ  ناریا  طسوت  گنج  همادا ي   » عوضوم هب  گنج » هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا  مادـقا  يژتارتسا و   » هک اـنعم  نیدـب  .تسا  هدـش 

میمصت ساسا  رب  مادقا  نیا  تیهام  اوتحم و  تسا  گنج  همادا ي  هدش  عقاو  هچنآ  رهاظ  رد  هچرگ  .تسا  هدش  لیدبت  رهـشمرخ » حتف 
هب ندیـسرن ، رظن  دروم  هجیتن ي  هب  ناـضمر و  تاـیلمع  رد  تسکـش  یلو  .گـنج  همادا  هن  دوب و  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا 

هجیتـن ي رگا  هک  یتروص  رد  دـش ، رجنم  رهـشمرخ » حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا   » ناوـنع تحت  ناریا  مادـقا  ریـسفت  گـنج و  همادا ي 
.دوش موهفم  نیا  يریگ  لکش  زا  عنام  تسناوت  یم  دش  یم  يزوریپ  ناضمر  تایلمع 

.تسا هدش  شرازگ  گنج ) موادت  للع   ) هعومجم نیا  موس  دلج  رد  الصفم  ثحابم  نیا  . 202 - 2
ص 6. ، 1382  / 2  / 31 تلاسر ، همانزور  . 203 - 3
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نارگن قارع  كاخ  هب  دورو  هب  تبـسن  وس  کی  زا  ماما  حیـضوت  نیا  اب   (1) .دوش » تسـس  فقوتم و  دیابن  يوحن  چـیه  هب  مه  گنج 
نکمم مادـص ، شترا  زا  دـننک  یمن  تیامح  یلیخ  نالا  هک  قارع  مدرم  الوا  دـیوش ، قارع  كاخ  دراو  رگا  :» دـندومرف یم  اریز  دوب ؛

قارع اب  دنراد  هک  یموق  تاساسحا  یبرع و  فطاوع  رطاخ  هب  بارعا  ایناث  دنتسیاب ، امـش  يولج  ناشروشک  رطاخ  هب  هنابـصعتم  تسا 
هکنیا مراهچ  دننک و  هلخادم  هک  دننک  یم  ادیپ  هناهب  برغ  قرش و  يرابکتـسا  ياه  تردق  ایند و  هکنیا  موس  دنوش ، یم  رتادص  مه 

ار اه  یماظن  لالدتـسا  ماما  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  فلاـخم  گـنج  فقوت  اـب  ماـما  رگید ، يوس  زا   (2) .دننیب » یم  بیـسآ  قارع  مدرم 
هک تشادـن  دوجو  یلیلد  دـش  یم  فقوتم  گنج  رگا  هکنیا  نمـض  .تفریذـپ  یماظن  ظاحل  هب  زرم  رد  فقوت  تالکـشم  هراـبرد ي 

: دنک یم  هراشا  یمشاه  ياقآ  هکنانچ  میوشن ، ینالوط  یتارکاذم  یـشیاسرف و  یگنج  ریگرد  اه  لاس  ام  دنکن و  هدافتـسا  ءوس  قارع 
تعجارم دوخ  ياهرهـش  هب  دنتـسناوت  یمن  تشاد و  يدایز  تاماهبا  تیعـضو  نیا  همادا ي  دـندوب و  هراوآ  ناتـسا  جـنپ  رد  ام  مدرم  »

ار تیعـضو  نآ  تسناوت  یمن  ییاروش  يداتـس و  ياه  ثحب  رد  سک  چـیه  داد و  یمن  هزاجا  ار  نآ  یقطنم  لالدتـسا و  چـیه  دـننک 
الـصا ای  هک  یقطانم ] رد  ] میوش قارع  كاخ  دراو  دنداد  هزاجا  ماما  دودحم  روط  هب  هک  دش  نیا  هسلج  نآ  هجیتن ي   (3) .دنک » لوبق 

يژتارتسا هرابرد ي  یمشاه  ياقآ   (4) دنور » یم  دنوش و  یم  يراوتم  بوخ  هک  دشاب ، هتشاد  یئزج  ینانکاس  ای  دشاب  هتشادن  هنکس 
: دیوگ یم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا 

نمشد يارب  گنج ، همادا ي  تروص  رد  هک  میریگب  نمشد  زا  ار  ییاج  کی  هک  میدرک  ذاختا  ار  یتسایس  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  ام  »
 . (5) .میریگب » نمشد  زا  یتازایتما  میناوت  یم  دوشب  فقوتم  مه  گنج  رگا  تروص  نیا  رد  دنک  لمحت  دناوتن  دشاب و  هتشاد  تیمها 

: دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  نینچمه  ناشیا 

يژتارتسا نیا  .میهد  نت  سب  شتآ  هب  دعب  میریگب و  نمشد  زا  ار  ساسح  يا  هطقن  میهد و  ماجنا  زاس  تشونرس  یتایلمع  میتشاد  انب  »
 . (6) مینک .» هدافتسا  نآ  زا  نامیاه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  میزاسب و  یمرها  ار  نآ  میتسناوت  یم  هک  دوب  گنج 

65 ص :

.نامه . 204 - 1
.نامه . 205 - 2
.نامه . 206 - 3
.نامه . 207 - 4

رد یمـشاه  ياقآ  یقرواپ ، ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ناـیاپ ، اـت  زاـغآ  ناـیدورد ، دـمحم  . 208 - 5
.1364  / 10  / 14 ءایبنالا ، متاخ  هاگرارق  هسلج 

.ربیخ هصرع  يادهش  هرگنک  رد  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ، 1382  / 10  / 22 تاعالطا ، همانزور  . 209 - 6

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_65_6
http://www.ghaemiyeh.com


اب .دوب (1)  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  روشک  نیا  نایماح  قارع و  نتخاس  دعاقتم  قارع و  رب  یماظن  راشف  ناریا  یلصا  يژتارتسا 
ام يژتارتسا  : » دهد یم  حیـضوت  هنیمز  نیا  رد  ییاضر  ياقآ  .دش  یم  ققحم  فده  نیا  کیژتارتسا  تیمها و  اب  ییا  هقطنم  فرـصت 

دنک دییأت  ار  ام  يزوریپ  هک  مینک  راداو  ار  نمـشد  ات  میریگب  نمـشد  زا  ییاج  کی  میهدـب و  همادا  نامگنج  هب  هک  دوب  نیا  ناکامک 
اهنت هن  دـنک و  رابتعا  بسک  يزوریپ  کی  اـب  تساوخ  یم  ناریا  عقاو ، رد   (2) .مینکب » مامت  نام  هدارا  لیمحت  قیرط  زا  ار  گـنج  اـت 

یم يرگید  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ  دوش (3)  ناریا  هب  ددـجم  زواـجت  زا  عناـم  نآ  اـب  هکلب  دـنک ، نیمـضت  ار  ناریا  رترب  تیعقوم 
ياـج مینک و  دراو  يراـک  هبرـض ي  کـی  هک  تسا  نیا  گـنج  متخ  هار  هک  میدرک  یم  ثحب  روشک  نارـس  لـفحم  رد  اـم  :» دـیوگ
ياـقآ .مینک » ماـمت  ار  گـنج  نیمأـت و  ار  ناـمیاه  هتـساوخ  میریگ ، یم  ورگ  هک  يا  هقطنم  قیرط  زا  میریگب و  ار  قارع  زا  یـساسح 
لخاد رد  هک  هدـش  ادـیپ  تردـق  نیا  میدـید  یتقو  : » دـیوگ یم  يریگ  میمـصت  يارب  رهـشمرخ  رد  يزوریپ  ریثأت  هرابرد ي  یمـشاه 
نیمه رگا  ای  میتفرگ  یم  ار  هرصب  رگا  دینک  ضرف  .دوب  یقطنم  رکفت  نیا  مینزب ، رهـشمرخ  حتف  هب  هیبش  هبرـض  کی  مه  قارع  كاخ 
میدوب اجنآ  رد  میتفریذـپ و  یم  ار  سب  شتآ  رگا  یتح  دـش و  یم  ادـیپ  اه  نآ  يارب  يدـج  لکـشم  میدرک  یم  عطق  ار  هرـصب  هداج 

 . (4) .دنک » يرکف  دوخ  يارب  یتسیاب  دنک و  لمحت  تسناوت  یمن  قارع 

هب ندیشخب  نایاپ  يارب  فلتخم  ياه  هنیزگ  نتفرگ  رظن  رد  اب  اه و  تصرف  تادیدهت و  زا  دیما  میب و  نایم  رد  ناریا  دسر  یم  رظن  هب 
زا يراددوخ  يارب  ماما  تاظحالم  .دش  باختنا  هرصب  قرش  یتایلمع  هقطنم ي  تاظحالم ، نیا  بوچراچ  رد  .تفرگ  میمصت  گنج 

نیا رد  ناریا  يزوریپ  تروص  رد  .دوب (5)  هقطنم  نیا  ياه  هصخشم  زا  کیژتارتسا  تیمها  اب  هارمه  قارع  مدرم  هب  ندناسر  بیـسآ 
روصت هقطنم 

66 ص :

رب يرتشیب  راشف  ردقچ  ره  دندقتعم  ناریا  رد  یناحور  ناربهر  تشون : نارهت  رد  یسایس  عبانم  زا  لقن  هب  یلیلحت  یط  رتیور  . 210 - 1
ناـهاوخ ناریا  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .دـنک  راذـگاو  ناریا  هب  يرتشیب  تازاـیتما  هک  دـشدهاوخ  راداو  قارع  دوش  دراو  قارع 

چیه قارع  تلود  .دـنزادرپب  ناریا  هب  رالد  دراـیلیم  دـنا 25  هتفریذـپ  یبرع  ياهروشک  یلو  تسا  یگنج  تمارغ  رـالد  دراـیلیم   150
(. ص 181 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .تسا هتفرگن  هدهع  هب  تمارغ  تخادرپ  هب  تبسن  ار  يدهعت 

يژتارتسا یسررب  ص 45 ، هرامش 15 ، راهب 1376 ، مشش ، لاس  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، خیرات  همانلصف  . 211 - 2
.هاپس دشرا  ناهدنامرف  روضح  اب  گنج  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 

.1361  / 4  / 21 ییاضر ، نسحم  ص 111 ، هرامش 4 ، راهب 1382 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نیگن ، همانلصف  . 212 - 3
.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 12 ، ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 213 - 4

هک دیوش  دراو  یطاقن  رد  : » دنتفگ ماما  دش  نایب  لیالد  میدرک و  ثحب  نارس  هسلج ي  رد  یتقو  : » دیوگ یم  یمشاه  ياقآ  . 214 - 5
باختنا هار  تارف  هلجد و  ات  رهـشمرخ  زا  دعب  هقطنم  يدعب  تایلمع  يارب  اه  یماظن  دومنهر ، روتـسد و  نیا  اب  .دـننیبن » بیـسآ  مدرم 

 / 11  / 14 ناهیک ، همانزور ي  « ) .تشاد کیژتارتسا  شزرا  دوب ، يدنمشزرا  ياج  یماظن  ظاحل  زا  دوب و  هنکس  زا  یلاخ  هک  دندرک 
(. ص 12 ، 1382
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.تشاد دهاوخ  یبسانم  تیعقوم  گنج  فقوت  ای  همادا  توافتم  تیعضو  ود  ربارب  رد  ناریا  دش  یم 

یلاغشا قطانم  رد  رارقتسا  ناریا و  هب  مجاهت  زا  سپ  قارع  يژتارتسا  زا  یمـشاه  ياقآ  حیـضوت  هب  انب  ناریا  يژتارتسا  رب  مکاح  قطنم 
قارع هک  يراک  تسرد ، .میروایب  راشف  قارع  رب  مرها  نآ  اب  ات  میریگب  ار  ییاج  دیاب  هک  مدرک  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  منهذ  : » دوب رثأتم 

ياه هتـساوخ  ینعی  دوش ؛ همکاحم  زواجتم  دـنهدب و  ار  ام  تاراسخ  مییوگب  میتسناوت  یم  تروص  نآ  رد  .دـنکب  ام  اـب  تساوخ  یم 
 . (1) .میروایب » تسد  هب  میتشاد ، تسرد  رد  هک  یمرها  ییاج و  اب  ار  دوخ 

ناضمر تایلمع  تسکش 

زاغآ بونج  ههبج ي  رد  شترا  هاپس و  ياهورین  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  زور  هاجنپ  1361 و   / 4 خیرات 22 /  رد  ار  ناضمر  تایلمع 
دوجو ینارگن  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  یهجوت  یب  یـشیاسرف و  تلاح  هب  گنج  لیدبت  يارب  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد.دـندرک ي 

میمـصت رکفت  رب  یلاغـشا  قطاـنم  زا  یـشخب  هیلخت ي  هژیو  هـب  قارع  یماـظن  تامادـقا  هـب  يداـمتعا  یب  اـب  هارمه  رما  نـیا  تـشاد و 
فعـض لـبق و  هلحرم ي  ياـه  يزوریپ  همادا ي  رد  هک  تشاد  دوجو  يراودـیما  نیا  لاـح ، نیع  رد  .دوب  هدـنکفا  هیاـس  ناگدـنریگ 
میلـست ناریا  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ار  شنایماح  قارع و  یماظن ، یکوش  هباثم ي  هب  ناضمر  تاـیلمع  قارع ، یماـظن  ياوق  هیحور و 

.درک دهاوخ 

ماما دنداد (2)  رارق  باطخ  دروم  ار  قارع  تلم  یمایپ ، لاسرا  اب  هام  ریت  خیرات 23  رد  ینیمخ  ماما  تایلمع ، زاغآ  زا  سپ  زور  کی 
قارع كاخ  هب  دندش  روبجم  مالسا  نمـشد  تالمح  عفد  دوخ و  نهیم  زا  عافد  رد  امـش  دهاجم  ناردارب  : » دندرک دیکأت  مایپ  نیا  رد 

هدیدمتس ي تلم  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  دنیایب 

67 ص :

.نامه . 215 - 1
تاـیلمع ربارب  رد  قارع  مدرم  شنکاو  هک  دـندرک  هراـشا  عوـضوم  نیا  هـب  يربـخ  ياـه  هناـسر  زا  یخرب  مادـص و  اهدـعب  . 216 - 2

(. ص 363 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .دوب ناریا  تاراظتنا  تاروصت و  فالخرب  ناضمر ،
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هک هدرک  دراو  فیرش  تلم  نیا  هب  اه  هبرض  نانچنآ  یمالسا ، روشک  رب  شعورـشمریغ  هطلـس ي  لوط  رد  هک  یبزح  رـش  زا  ار  قارع 
توخا تسد  دوخ  یمیمـص  ناردارب  اب  دـیزیخ و  اـپ  هب   » هک دنتـساوخ  قارع  تلم  زا  ماـما   (1) .دنهد » تاجن  تسین ، شرامـش  لباق 

« .دیهد لیکشت  ار  هاوخلد  یمالسا  تموکح  دوخ ، نیمضت  اب  دوخ  دینک و  جراخ  هنحص  زا  ار  رگمتس  تموکح  نیا  دیهد و  یمالسا 
، هدومن تیانع  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یتصرف  .دییایب  دوخ  نمؤم  ناردارب  لابقتسا  هب   » دنتـساوخ هرـصب  رویغ  یلاها  زا  صوصخب  ماما 

قارع شترا  هیحور ي  هک  دینادب  : » دندرک هفاضا  ماما  .دیریگ » تسد  هب  ار  شیوخ  تشونرـس  دینک و  مایق  هنادرم  هدرمـش و  تمینغ 
دوخ یقارع  ناردارب  دیباتشب و  رفک  اب  دربن  يوس  هب  .دراد  دنمورب  ناناوج  امش  هب  جایتحا  زورما  مالـسا  تسا و  هتفر  تسد  زا  یلک  هب 

 . (2) .تسا » رید  ادرف  هک  دینک  کمک  ار  یمالسا  يروهمج  هدنمزر  فک  رب  ناج  ناردارب  دیهد و  تاجن  ار 

، تسخن هجرد ي  رد  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  تایلمع  دنلب (3)  فادها  هب  یمـشاه  ياقآ  ناضمر  تایلمع  فادـها  هرابرد ي 
ياقآ .تسا » رظن  دروم  شتآ ، ریز  زا  اهرهـش  نیا  ندرک  جراخ  رهـشمرخ و  ناداـبآ و  ردـنب  ود  يداـصتقا  مهم و  ياهرهـش  زا  عاـفد 

ههبج ي ندرک  هچراپکی  مراهچ  فده  دوب و  ناریا  موس  مود و  فدـه  زواجتم » هیبنت   » و ناریا » قوقح  نیمأت   » تسا دـقتعم  یمـشاه 
 . .دوب (4) سدق  يدازآ  يارب  لیئارسا  اب  گنج  یقرش 

هدش یحارط  هئطوت ي  تسکـش  فده ، نیلوا  ناشیا  رظن  زا  .دهد  یم  حیـضوت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تایلمع  فادـها  ییاضر  ياقآ 
شترا شتآ  ریز  زا  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمـسق  ندرک  جراخ  مود ، فدـه  .تسا  گـنج  ندرک  یـشیاسرف  مادـص و  تاـجن  يارب 

 . .تسا (5) لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  يا  همدقم  هک  مادص  فذح  مراهچ  فده  زواجتم و  هیبنت  موس ، فده  .تسا  قارع 

مسیلایرپما ياه  هئطوت  زواجت  عفد  یمالـسا ، بالقنا  یعافد  روما  لیمکت  تایلمع ، فده  زین  هاپـس  شترا و  كرتشم  هیعالطا ي  رد 
 . .تسا (6) هدش  رکذ  روشک  ياهرهش  زا  نمشد  شتآ  ندرک  رود  یمالسا و  نهیم  ياهزرم  زا 

68 ص :

ص 224. دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 217 - 1
ص 224 و 225. نامه ، . 218 - 2

ذخأم 52. . 219 - 3
، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  باتک 20 : قارع ، ناریا و  گـنج  رامـش  زور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  . 220 - 4

.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 304 ، ، 1381
.1361  / 4 زور 21 /  شرازگ  ص 217 ، نامه ، . 221 - 5

ص 17. ، 1361  / 4  / 23 هرامش 4 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ   » همان هژیو  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 222 - 6
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ار عیسو  اتبسن  یفیط  هک  يروط  هب  تسا  هدهاشم  لباق  ناضمر  تایلمع  فادها  میسرت  رد  بالقنا  گنج و  یگتسویپ  مه  هب  تاریثأت 
ياـقآ .دریگ  یمرب  رد  لیئارـسا  اـب  هزراـبم  هـهبج ي  رد  تکراـشم  اـت  ناریا  ياهرهـش  زا  قارع  شترا  هناـخپوت  شتآ  ندرک  رود  زا 

یم ناضمر  تایلمع  فدـه  نازواجتم  هیلع  لماک  يزوریپ  اب  ار  هنادنمتفارـش  حلـص  هب  یبایتسد  زین  تقو ، هجراـخ ي  ریزو  یتیـالو ،
 . .دناد (1)

قطاـنم يزاـسدازآ  زا  لـصاح  یماـظن  یـسایس -  يرترب  یماـظن و  تردـق  رب  یکتم  دوخ  ياـه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  ناریا  هدارا ي 
، ناریا ياه  هتـساوخ  نیمأت  ای  قارع  كاخ  لخاد  هب  ناریا  ياهورین  دورو  زا  يریگولج  يارب  اـکیرما  یناوتاـن  ـالباقتم  دوب و  یلاغـشا 

دناوت یم  ار  تالوحت  دـنور  ناـضمر  تاـیلمع  هجیتن ي  هکنیا  رب  ینبم  دوجوم  تاروصت  .درک   (2) ریذـپان » بانتجا   » ار تایلمع  نیا 
.دوزفا ناضمر  تایلمع  هرابرد  دوجوم  ياه  تیساسح  رب  دهد ، رییغت 

یمـشاه 24 ياقآ  .دوب  ماما  مایپ  هب  تبـسن  قارع  مدرم  شنکاو  مهم  عوضوم  ناضمر  تایلمع  هیلوا ي  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  زا  لـبق 
دمآ و رـصع  مه  اقآ  دمحا  :» دسیون یم  اقآ  دمحا  دیـس  اب  هسلج  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  ماما ، مایپ  لاسرا  زا  سپ  تعاس 

 . (4) .تشاد » هلگ  هدشن  داجیا  یبسانم  جوم (3)  ماما ، هینایب ي  زا  دعب  هکنیا  زا 

اب قارع  كاخرد  ناریا  یماظن  ياوق  يورشیپ  هک  دش  راکشآ  اجیردت  عوضوم  نیا  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  زور  دنچ  ییاضف  نینچ  رد 
یم دوخ  تارطاخ  رد  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  اهنت  یمـشاه  ياـقآ  .تسا  هدـش  راوشد  گـنج  همادا ي  زا  لـصاح  تارییغت 

: دسیون

تالمح رب  دـنک و  یم  تمواقم  قارع  دنـسرب ، دوخ  فادـها  هب  دنتـسناوتن  ام  ياـهورین  تسا و  مارآ  ههبج  متفرگ ، ساـمت  ههبج  اـب  »
رد يدادعت  .تسا  هدوزفا  دوخ  ییاوه 

69 ص :

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 268 و 269 ، ذخأم 57 ، . 223 - 1
.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 304 ، ذخأم 57 ، . 224 - 2

.دوب ناریا  هب  قارع  شترا  زواجت  اـب  لوا ، هلحرم ي  .دـنداد  رارق  باـطخ  دروم  ار  قارع  شترا  تلم و  هلحرم ، ود  رد  ماـما  . 225 - 3
هلحرم ي رد  .تشادن  یباتزاب  هک  دندرک  توعد  مادص  یثعب و  میژر  هیلع  مایق  یچیپرس و  هب  ار  روشک  نیا  شترا  قارع و  تلم  ماما 

داجیا ار  یشنکاو  چیه  هک  دننک  مایق  ثعب  میژر  رش  زا  ییاهر  يارب  ناگدنمزر  زا  لابقتسا  اب  ات  دنتـساوخ  قارع  تلم  زا  ماما  زین  مود 
.دندرکن نایب  قارع  شترا  تلم  هب  باطخ  ار  یمایپ  ای  نخس  هنوگ  چیه  گنج  نایاپ  ات  ماما  هجیتن  رد  .درکن 

.1361  / 4 هبنشجنپ 24 /  تارطاخ  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 3  / 12 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 226 - 4
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نیگنس نیشام  .تسا  دایز  مه  حورجم  میا ، هداد  دیهش  مه  رتشیب  ای  رادقم  نیمه  ایوگ  دنا و  هتفرگ  ریـسا  ام  زا  مه  رفن  دصناپ  دودح 
دنروآ یم  راشف  هک  اه  نآ  يارب  مک  مک  .دهدب  اه  نآ  هب  هار  ترازو  دش  رارق  هک  دنهاوخ  یم  ...و  یـسرپمک  رزودلوب و  ردول ، لثم 

اب شدوخ  كاخ  رد  نمـشد  تسین و  یناسآ  نیا  هب  راک  هک  دوش  یم  نشور  مینک  هرـسکی  ریخأت  یب  تایلمع  اـب  ار  گـنج  راـک  هک 
ناگدـنمزر و هیحور ي  فیعـضت  ثعاب  نوچ  تسین  بسانم  مومع  يارب  لئاسم  هنوگ  نیا  حیـضوت  .دـنک  یم  عاـفد  رتشیب  هزیگنا ي 
« .تسا مک  تایلمع  يورشیپ  هک  تسا  راک  رد  یتسایـس  دننک  یم  رکف  دنا و  هدیـسرن  رواب  نیا  هب  زونه  مه  اه  یلیخ  .دوش  یم  مدرم 

 . (1)

مادـهنا ات  دـیدرگ  ببـس  هلئـسم  نیمه  یتح  دـش و  دراو  قارع  شترا  هب  ناضمر  تایلمع  همادا ي  اب  یهجوت  لـباق  تراـسخ  هچرگ 
.تفاین ققحت  دوش ، عقاو  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  اـب  تفر  یم  راـظتنا  هچنآ  یلو  دوش (2)  رکذ  تایلمع  فدـه  قارع  شترا 
تیقفوم دـنچ  ره  : » تفگ تفریذـپ و  ار  تایلمع  رد  یماـکان  اـحیولت  ناـهیک  هماـنزور ي  اـب  وگو  تفگ  رد  تلود  تقو  يوگنخس 
تایعقاو تسین ، تایلمع  نیا  تسکـش  ینعم  هب  نیا  تسا ، رتمک  رهـشمرخ  حـتف  نوچ  رگید  تایلمع  اب  هسیاقم  رد  ناضمر  تاـیلمع 
حیرصت سپس  يو  .دراد » دوجو  نمشد  نیمزرـس  زا  یهاگآان  لیبق  زا  زین  یتالکـشم  تسا و  توافتم  رگید  تایلمع  اب  تایلمع  نیا 

 . (3) .دوب » ام  رظن  دروم  فده  هب  ندیسر  ياتسار  رد  اه  يزوریپ  نیا  نکیل  میا  هدیسرن  دوخ  یلصا  فده  هب  دنچ  ره   » درک

.داد هسلج  لیکشت  اضعا  هیلک ي  روهمج و  سیئر  روضح  اب  ناضمر  تایلمع  هرابرد ي  يریگ  میمصت  روظنم  هب  عافد  یلاع  ياروش 
هب میهاوخ  یم  ام  : » تفگ هسلج  نایاپ  زا  سپ  نآ  يوگنخس  عافد و  یلاع  ياروش  رد  ماما  هدنیامن ي  یمشاه  ياقآ 

70 ص :

.1361  / 4 هبنش 26 /  تارطاخ  نامه ، . 227 - 1
ناضمر تایلمع  هرابرد ي  يداتس  هدنمزر و  ياهورین  عمج  رد  رـصن و  هاگرارق  رد  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  ییاضر  نسحم  . 228 - 2

رگا هتبلا  تسا ؛ نیمز  تسا و 30 % ورین  مادهنا  نامکیتکات  ام 70 % منک  ضرع  دیاب  ناردارب  هب  میراد  هک  تایلمع  نیا  رد  دیوگ : یم 
نالا ات  تسا و  ورین  مادهنا  ام  یلصا  فده  تسین ، نیمز  یلـصا  فده  اما  تسا  بوخ  نامیارب  مینامب  میریگب و  مه  ار  نیمز  میناوتب 

دلج قارع ، ناریا و  گنج  رامـش  زور   ) .مینک جراـخ  یلک  هب  هنحـص  زا  ار  قارع  ياهرکشل 9،3 و 5  ادخ ، هب  لکوت  اب  میا  هتـسناوت 
(. 1361  / 5 شرازگ 8 /  ص 435-436 ، ، 20

.1361  / 5 زور 5 /  شرازگ  ص 398 ، ذخأم 57 ، . 229 - 3
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زین قارع  كاخ  دراو  دشاب ، مزال  رگا  میداد  ناشن  هک  روط  نامه   » و داتـسیا » میهاوخن  اهزرم  تشپ  هک  مینامهفب  شنایماح  مادـص و 
« .دنراد مدقت  ام  يارب  یطاقن  هچ  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  رد   » و .دش » ماجنا  هک  میدوب  لئاق  ناتـسزوخ  يارب  یتیولوا  « » .دـش میهاوخ 

ملـسم هچنآ  یلو  درک  نییعت  ناوت  یمن  گنج  ناـیاپ  يارب  یقیقد  خـیرات  : » تفگ گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناـمز  دروم  رد  ناـشیا   (1)
 . (2) .دش » دهاوخن  ینالوط  گنج  تسا 

هب قارع ، كاخ  رد  تایلمع  نداد  ماجنا  يارب  ناریا  تاروذـحم  هرابرد ي  ناضمر  تاـیلمع  رد  یماـکان  هب  هجوت  اـب  یمـشاه  ياـقآ 
هقطنم ي باـختنا  اـب  هک  دوب  یماـظن  یـسایس -  يراذـگ  فدـه  عون  ناریا و  يژتارتسا  زا  رثأـتم  عقاو  رد  هک  درک  هراـشا  یعوضوم 

.دش یم  لابند  هرصب  قرش  یتایلمع 

یم نارابمب  ار  مدرم  ینوکسم و  قطانم  قارع  دننامه  رگا  ام  میرادن  ار  قارع  مدرم  هب  ندناسر  بیسآ  دصق  هک  تسا  نیا  ام  لکشم  »
هدرک و زاـب  ار  دوخ  پوت  ياـه  هلول  اـی  میدرک  یم  فرـصت  ار  نیقناـخ  هراـمعلا و  ياهرهـش  میدـش و  یم  هرـصب  دراو  رگا  میدرک ،

یم نایاپ  تعرس  هب  گنج  دش ، یم  هراوآ  رجاهم و  يدایز  رامش  لمحتم  قارع  تلود  میدرک و  یم  ناراب  هلولگ  ار  قارع  ياهرهش 
رتمک هک  یطاقن  رد  مه  نآ  یماـظن  تاـیلمع  اـب  هک  تسا  نیا  رب  اـم  یعـس  دـننیبب ، همدـص  قارع  مدرم  میهاوخ  یمن  اـم  یلو  تفاـی ،

یبالقنا نمؤم و  ياهورین  ناج  زا  میرادن  قح  ام  دراد و  يدـح  مه  طایتحا  شالت و  نیا  اما  میـسرب ، دوخ  فادـها  هب  دـننیبب  بیـسآ 
« .دهد همتاخ  گنج  هب  دوش و  اه  تیعقاو  میلـست  هبنتم و  دریگب و  يدج  ار  ام  راطخا  قارع  هک  میراودـیما  مینک ، هدافتـسا  دایز  دوخ 

 . (3)

هجیتن ي دوب ، تیمها  زئاح  ناریا  تایلمع  يارجا  هک  نازیم  نامه  هب  اریز  دوب ؛ هجوت  لباق  ناضمر  تایلمع  ياهدـمایپ  اـه و  باـتزاب 
توعد یجراخ  ناراگنربخ  زا  دوخ  تیقفوم  زا  نانیمطا  اب  قارع  تلود  .دـشاب  هتـشاد  يا  هدرتسگ  تاریثأت  تسناوت  یم  زین  تایلمع 
یقارع ياهورین  دنیوگ  یم  ییاکیرما  تاماقم  تشون : یشرازگ  یط  زین  زمیات  كرویوین  .دننک (4)  ندید  دربن  ياه  ههبج  زا  ات  درک 

دننک و يریگولج  نایناریا  يورشیپ  زا  دنا  هدش  قفوم  هلمح  دض  کی  اب 

71 ص :

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 545 و 546 ، ذخأم 57 ، . 230 - 1

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 546 و 547 ، ذخأم 57 ، . 231 - 2

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 546 و 547 ، ذخأم 57 ، . 232 - 3
ص 2. ، 1361  / 5  / 3 هرامش 15 ، ذخأم 59 ، . 233 - 4
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ار يزیمآریقحت  ياه  تسکش  اریخا  هک  یقارع  ياهورین  نتگنـشاو  هب  یلاسرا  ياه  شرازگ  ساسا  رب  .دننارب (1)  بقع  هب  ار  اه  نآ 
هیحور ي دـندرک  دـیدزاب  اه  ههبج  زا  هک  ییاـه  تاـملپید  هتفگ ي  هب  یتح  دنگنج (2) و  یم  هتـشذگ  زا  رتهب  دندوب ، هدـش  لمحتم 

مجاهت لباقم  رد  قارع  یعافد  يزوریپ  تسا  دـقتعم  نمزدرک  .تسا (3)  هدش  يوق  ریخا  ياه  تیقفوم  رثا  رب  قارع  حلـسم  ياهورین 
هداـمآ قارع  نایعیـش  دوش و  یم  مزـال  یناـبیتشپ  قارع  لـخاد  رد  مادـص  زا  داد  ناـشن  اریز  تشاد ؛ یمهم  کـیژتارتسا  جـیاتن  ناریا 

لــصاح هـک  مادـص ، راـت  هرهچ ي  ناریا ، تـالمح  ربارب  رد  قارع  ياـهورین  تیقفوـم  رثا  رب  .دـنیامن (4)  ینابیتشپ  ناریا  زا  دنتـسین 
 . .دش (5) رت  فافش  قارع  لخاد  رد  دوب ، نایناریا  زا  يددعتم  ياه  تسکش 

: تشون زمیات  كرویوین  .دوب  هقطنم  ياـهروشک  ینارگن  عفر  ناریا  یماـظن  مجاـهت  راـهم  رد  قارع  تیقفوم  مهم  ياهدـمایپ  زا  یکی 
سیوز نیرام   (6) .تسا » هداد  شهاک  دوب  هتفرگ  رب  رد  ار  برغ  هنایمرواخ و  هک  یتشحو  ناریا  زواجت  اب  هلباـقم  رد  قارع  تردـق  »
یمادام لاح  نیا  اب  دراد ، دوجو  یمالـسا  بالقنا  جاوما  زا  هقطنم  ياهروشک  رد  يدـج  ساره  دـنچ  ره  : » تشون دوخ  هلاـقم ي  رد 

دهاوخ كدنا  شبالقنا  رودص  يارب  ناریا  ییاناوت  دـنهد ، یم  همادا  ناریا  تالمح  لباقم  رد  دوخ  يرادـیاپ  هب  حلـسم  ياهورین  هک 
 . (7) .دوب »

سراف جیلخ  هزوح ي  ياهروشک  رد  دندش  قارع  كاخ  دراو  ناریا  ياهورین  هک  یماگنه  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  ندنل  ویدار  رسفم 
رد ناریا  بالقنا  رودص  قارع و  تسکش  راثآ  زا  تدش  هب  اهروشک  نیا  اریز  دوب ؛ هتفرگ  الاب  قارع  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  زا  میب 

 . (8) .تسا » هتشاد  يدودحم  تیقفوم  قارع  لخاد  هب  دوخ  تالمح  رد  ناریا  شترا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  کنیا  اما  دندوب  ساره 

هتشاد جایتحا  یمئاد  گنج  هب  هیذغت  يارب  تسا  نکمم  ناریا  بالقنا  : » تشون بالقنا  اب  گنج  تبـسن  فیرعت  رد  زین  تسیمونوکا 
نیا هچنانچ  دشاب ، رطاخ  هدوسآ  دـناوت  یم  هک  دـنک  ساسحا  تسا  نکمم  برغ  تسا ، فقوتم  نش  رد  نونکات  ناریا  مجاهت  .دـشاب 

رثکا دتفیب  کطلغ  يور  اددجم  مجاهت 

72 ص :

.اکیرما يادص  ویدار  ص 81 ، ، 1361  / 6  / 24 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 234 - 1
.سرپدتیانوی ص 14 ، ، 1361  / 6  / 24 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 235 - 2

.ندنل پاچ  رورزبآ  همان  هتفه  ص 9 ، ، 1361  / 5  / 11 هرامش 23 ، ذخأم 59 ، . 236 - 3
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 237 - 4

ص 178. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1361  / 5 زور 12 /  شرازگ  ص 534 ، ذخأم 57 ، . 238 - 5

ص 3. ، 1361  / 5  / 12 هرامش 24 ، ذخأم 59 ، . 239 - 6
.زمیات كرویوین  ، 1361  / 5 زور 10 /  شرازگ  ص 494 ، ذخأم 57 ، . 240 - 7

.ندنل ویدار  ص 18 ، ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 241 - 8
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هحلـسا و هک  دومن  دـنهاوخ  لصاح  ناـنیمطا  داـتفا و  دـنهاوخ  وپاـکت  هب  ناریا  عیرـس  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  یبرع  ياـهروشک 
بقارم نکل  دـنناسر ، يرای  قارع  هب  ندرک  کمک  رد  ار  بارعا  دـیاب  شنادـحتم  اکیرما و  .دوش  هدـناسر  قارع  هب  یکدـی  تاـعطق 

 . .دنزاسن (1) عطاق  ای  راکشآ  دح  زا  شیب  ار  ناش  تسایس  رد  یئزج  تارییغت  نیا  هک  دنشاب 

دننام قارع  كاـخ  رد  يورـشیپ  هک  درک  دراو  اـم  ياـهورین  هب  ار  كوش  نیلوا  یمـشاه  ياـقآ  هتفگ ي  هب  ناـضمر  تاـیلمع  جـیاتن 
ناهدـنامرف اـب  هسلج ي  رد  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  هکناـنچ  .داد  رییغت  ار  دوجوم  تاروـصت  تسین (2) و  ناریا  كاـخ  رد  يورـشیپ 

دنراد یمرب  ار  مادص  دنیآ  یم  ناشدوخ  اهنیا  رگید  میسرب  نامیاهزرم  هب  یتقو  هک  میدرک  یم  رکف  گنج  هرابرد ي  اعقاو  ام  تفگ :
مالعا حیرـص  يرظن  راهظا  یط  زین  ییاکیرما  تاماقم  .تسین (3)  روطنیا  ایاضق  بجع ، میدید  دـعب  اما  دـنهد ، یم  ار  ام  تاراسخ  و 

زین اکیرما  هجراخ  ترازو  ماقم  کی  .تسا (4)  هداد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  گنج  عاضوا  دوخ  زیمآ  تیقفوم  عافد  اـب  قارع  دـندرک :
يزوریپ هب  درک  یم  رکف  ناریا  زا  قارع  ياـهورین  هیلخت ي  دوخ و  كاـخ  لـخاد  رد  قارع  ياوـق  رب  ناـسآ  يزوریپ  اـب  ناریا  تفگ :

دنتـشادنپ یم  نینچ  یمالـسا  میژر  تاماقم  : » تشون زمیات  كرویوین  .دش (5)  هدنار  بقع  هب  یلو  دیـسر  دـهاوخ  قارع  هیلع  عیرس 
اما دنتـشذگ  قارع  زرم  زا  ناریا  ياهورین  هک  دوب  تشادرب  نیا  اب  هدرک و  لابند  ار  اه  يزوریپ  نیا  دنناوت  یم  زین  قارع  كاخ  رد  هک 

قارع هب  رگید  راب  دنناوتب  ات  دنهد  نامزاس  دـیدجت  دوب  دـنهاوخ  ریزگان  دـنا  هدـش  ینیـشن  بقع  هب  راچان  یناریا  ياهورین  هک  نونکا 
 . (6) .دسر » یم  رظن  هب  دیعب  ینونک  تیعضو  رد  ناریا  شترا  نامزاس  دیدجت  اما  دننک ، هلمح 

رظن نیا  رب  نمزدرک  .دوب  ناضمر  تایلمع  داعبا  زا  یخرب  اب  هسیاقم  لباق  رهـشمرخ  رد  تافلت  ای  ناریا  هب  هلمح ي  رد  قارع  تامادقا 
تافلت ناضمر  تاـیلمع  رد  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  هک  دوب  نیگنـس  يردـق  هب  تاـیلمع  نیا  رد  ناریا  تاـعیاض  تاـفلت و   » هک تسا 

درک روبجم  ار  ناریا  تاعیاض ، تافلت و  نیا  عقاو ، رد  .تسا  هدوب  رهـشمرخ  رد  قارع  تافلت  زا  رتشیب  بتارم  هب  ناریا  یناـسنا  يورین 
ات

73 ص :
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.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 12 ، ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 243 - 2

.1361  / 5 زور 9 /  شرازگ  ص 443 ، ذخأم 57 ، . 244 - 3
ص 17. ، 1361  / 4  / 31 هرامش 12 ، ذخأم 59 ، . 245 - 4
ص 17. ، 1361  / 4  / 31 هرامش 12 ، ذخأم 59 ، . 246 - 5

.اکیرما ویدار  ص 59 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 247 - 6
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هب قارع  هلمح ي  اب  ار  ناضمر  تاـیلمع  راـهنلا  هماـنزور ي   (1) .دزاس » فقوتم  ناتـسبات  لوط  رد  ار  تدوخ  گرزب  ياـه  تاـیلمع 
قارع شترا  زا  ناریا  ناتسزوخ  بارعا  هن  دندرک ، یم  هابتـشا  دوخ  تابـساحم  رد  روشک  ود  ره  : » تفرگ هجیتن  درک و  هسیاقم  ناریا 

 . (2) .دندومن » تیامح  ناریا  شترا  زا  فجن  نایعیش  هن  دندرک و  لابقتسا 

.دــش رجنم  ناریا  يربـهر  رداـک  رد  رظن  فـالتخا  داـجیا  رب  ینبم  ياـه  شرازگ  زا  یخرب  راـشتنا  هـب  ناـضمر  تاـیلمع  رد  یماـکان 
دوجو هب  یناریا  تاماقم  نیب  رد  يدایز  يادـص  رـس و  یـسایس  رظن  زا  الامتحا  ناریا  ياهورین  ینیـشن  بقع  تشون  زمیاـت  كرویوین 

 . .درک (3) رتشیب  ناریا  رد  ار  یتیاضران  جوم  تسا و  هدروآ 

درک يدنب  میسقت  وردنت  ور و  هنایم  هب  ار  روشک  لخاد  یسایس  ياه  هورگ  ناملآ ، پاچ  گنوتیاز ، هنیامگلا  رتروفکنارف  همانزور ي 
هک درک  دیکأت  زین  شراک  میارفا   (4) .دنهد » همادا  ار  یتسینیمخ  شرتسگ  دنهد و  همادا  گنج  هب  دـنهاوخ  یم  اهوردـنت  : » تشون و 

همادا فلاخم  اهور  هنایم  تشون : تسا و  هدـش  رجنم  هدـننک  يربهر  تاماقم  نیب  تاثحابم  هلـسلس  کی  هب  ناضمر  تایلمع  تسکش 
دوجو رظن  فالتخا  گنج  ناـبلطواد  یناوخارف  هراـبرد ي  هک  دـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  نینچمه  .دنتـسه (5)  قارع  هب  مجاهت  ي 

ار قارع  اریز  دنا ؛ هدش  زوریپ  دننک  یم  روصت  یخرب  تسا و  هدرک  زورب  یتوافتم  تایرظن  ناضمر  تایلمع  ریسفت  رد  نینچمه  .دراد 
 . .درادن (6) ار  نآ  همادا ي  ناوت  هک  دنا  هدرک  یشیاسرف  یگنج  زاغآ  هب  راداو 

جیلخ رد  ییاکیرما  نارظان  : » تشون ندـنل ، پاچ  زمیات ، نآ  همادا  گنج و  هب  تبـسن  فلتخم  ياه  هاگدـید  یـسررب  بوچراـچ  رد 
شهاک ادیدش  قارع  هب  اه  نآ  جرخرپ  هدوهیب و  هلمح ي  رثا  رب  ناریا  وردنت  ناربهر  رگید  ینیمخ و  هللا  تیآ  رادتقا  دندقتعم  سراف 

رکیپ رب  یتخس  هبرض ي  العف  هرصب  ههبج ي  رد  یناریا  ياهورین  ریخا  تسکش  ییاکیرمآ  تاماقم  هتفگ ي  هب  یلو   (7) .تسا » هتفای 
هلمح ي رد  دـننک و  ناربج  ار  تسکـش  نیا  دـنناوتن  هدـنیآ  رد  یناریا  ياـهورین  رگا  یلو  درک  دـهاوخن  دراو  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر 

رفوتسیرک .داتفا (8)  دـهاوخ  رطخ  هب  روشک  لخاد  رد  ینیمخ  ماما )  ) عضوم دـنوش ، ور  هبور  تسکـش  اب  زاـب  دوخ  يدـعب  یلاـمتحا 
زا لقن  هب  یشرازگ  یط  ندنل ، پاچ  زمیات ، همانزور ي  راگنربخ  ساموت ،

74 ص :

ص 176. ذخأم 72 ، . 248 - 1
.1361  / 5 زور 10 /  شرازگ  ص 493 ، ذخأم 57 ، . 249 - 2

.اکیرما يادص  ویدار  ص 59 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 250 - 3
ص 60. ، 1361  / 5  / 8 هرامش 20 ، ذخأم 59 ، . 251 - 4

يرازگربخ همجرت  راهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لـیلحت  هیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گـنج  شراـک ، میارفا  . 252 - 5
ص 29. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج 

ص 176. ذخأم 72 ، . 253 - 6
ص 11. ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 254 - 7

.اکیرما ویدار  زمیات ، كرویوین  ص 60 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 255 - 8
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ندروآ دراو  هب  ناریا  یناوتان  : » دنیوگ یم  نارگلیلحت  نیا  دوب ، تیمها  زئاح  رایسب  هک  درک  هراشا  يا  هلئسم  هب  ییاکیرما  نارگلیلحت 
هک یماظن  لوغ  نآ  ياراد  هقطنم  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  ياهروشک  رگید  هب  اه ، یقارع  هب  میظع  تاراسخ 

 . (1) .تسین » دشاب ، دوخ  هژیو  مالسا  رشن  نآ و  ندرک  تابث  یب  هب  رداق 

« یناسنا جاوما   » زا هدافتسا  اب  دوخ  كاخ  زا  عافد  رد  اه  یناریا   » هک درک  شسرپ  حرط  یماظن  ناسانشراک  زا  لقن  هب  زمیات  كرویوین 
پاچ تلو ، يد   (2) ریخ »؟ ای  دـش  دـنهاوخ  زوریپ  کیتکات  نیا  اب  زین  قارع  كاخ  رد  ایآ  .دـنوش  زوریپ  دنتـسناوت  یبالقنا » روش   » و
دنبیاپ طقف  هک  یـسک  يارب  ندرک  کسیر  اما  تسا ، هدرک  یگرزب  کسیر  تایلمع  نیا  ماجنا  يارب  ینیمخ  ماما  :» تشون زین  ناملآ ،

 . (3) .دیامن » یمن  هولج  گرزب  تسا ، یبهذم  بصعت  ییادخ و  بالقنا 

قارع يژتارتسا 

هراشا

یلوـحت هـلزنم ي  هـب  قارع ، شترا  ینیـشن  بـقع  تسکــش و  ماجنارــس  ناریا و  كاـخ  رد  قارع  یماـظن  ياوـق  زا  یــشخب  مادـهنا 
سپ زاب  يارب  ناریا  یناوتان  رب  ینبم  ار  روشک  نیا  تابساحم  هیلک ي  اریز  دوب ؛ قارع  یعطق  تسکـش  گنج و  دنور  رد  کیژتارتسا 

دـش و هارمه  تسکـش  اب  ناریا  هب  حلـص  لیمحت  رد  نیمز  زا  هدافتـسا  يارب  قارع  يژتارتسا  هجیتن ، رد  دز و  مه  رب  قطانم  نیا  يریگ 
تسکش رثا  رب  ناریا ، كاخ  رد  رارقتـسا  اب  قارع  رترب  تیعقوم  ناریا و  یماظن  ياوق  ربارب  رد  عافد  يارب  قارع  شترا  ییاناوت  الباقتم 

.دش لیدبت  قارع ، كاخ  زا  عافد  رب  زکرمت  ترورض  فعض و  عضوم  هب  یماظن  ياه 

تیهام فادها و  اه ، تسکـش  زا  لصاح  یتینما  یماظن و  یـسایس -  ياهدمایپ  لرتنک  راهم و  ترورـض  دیدج و  تیعقوم  شیادـیپ 
اب یلامتحا  ياه  يزوریپ  يزاـس  یثنخ  ناریا و  یماـظن  ياوق  ربارب  رد  تسکـش  همادا ي  زا  يریگولج  .داد  لکـش  ار  قارع  يژتارتسا 

یلخاد و عاضوا  لرتنک  گنج ، هنحص ي  شرتسگ 

75 ص :

ص 11. ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 256 - 1

ص 23. ، 1361  / 4  / 27 هرامش 8 ، ذخأم 59 ، . 257 - 2
.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 266 و 267 ، ذخأم 57 ، . 258 - 3
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.دش دهاوخ  هجوت  اه  نآ  هب  یسررب  نیا  رد  هک  دوب  ییاه  تیلاعف  زا  یشخب  قارع  یجراخ  طباور  يزاسزاب 

ینیـشن بقع  هب  میمـصت  .دش  زاغآ  گنج  رد  قارع  يژتارتسا  رد  رییغت  شخرچ و  ناریا ، كاخ  زا  قارع  شترا  ینیشن (1)  بقع  اب 
هناهب ي نتفرگ   » مادقا نیا  زا  یلـصا  فدـه  .تفرگ (2)  تروص  تالامتحا » طیارـش و  مامت  هعلاطم   » اب نیـسح  مادص  حیـضوت  ربانب 
اب هبحاـصم  رد  يو  .دـهد (4)  همادا  زا  گنج  ناریا  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  درک  اـعدا  مادـص  .دوب (3)  ناریا » زا  گـنج  همادا ي 

قارع هک  دندرک  روصت  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  رهشمرخ  حتف  ریثأت  ناریا و  يریگ  میمصت  رد  رثؤم  یماظن  لماوع  هرابرد ي  دنومول 
نیا .دوبن  نآ  هدنرب  ناریا  هک  روطنامه  دوبن ، هرمحملا  هدنزاب  قارع  تقیقح  رد  هک  ارچ  .دندرک  هابتـشا  دش  هدـنزاب  هرمحملا  دربن  رد 

 . (5) .دزادنیب » هابتشا  هب  ار  اه  نآ  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  تشاد و  ار  دوخ  صاخ  یناور  یسایس و  یماظن -  طیارش  دربن 

كاخ زا  ینیـشن  بقع  قارع و  شترا  تسکـش  زا  هک  یلیلحت  رهـشمرخ و  رد  يزوریپ  اب  ناریا  هک  دـندرک  تشادرب  نینچ  اه  یقارع 
ینیب شیپ  لیلحت و  ناضمر  تایلمع  .داد (6)  دهاوخ  همادا  قارع  كاخ  رد  گنج  هب  يزوریپ ، شرتسگ  قیمعت و  يارب  تشاد ، دوخ 
وریپ هک  تسا  یمیژر  لیکشت  قارع و  میژر  رییغت  قارع و  لاغشا   » اه یقارع  رظن  زا  ناضمر  تایلمع  فادها  .درک  تابثا  ار  اه  قارع 

 . (7) .دیامن » مالع  ناریا  عبات  یناتسا  ای  تلایا  ار  قارع  دشاب و  ینیمخ 

یم مادص  .دنتشاذگ  رس  تشپ  ار  يراوشد  لاس  اه  یقارع  تشاد و  زاس  تشونرـس  ییا  هجیتن  قارع  يارب  ناضمر  تایلمع  نیاربانب ،
لاس 1982م : » دیوگ

76 ص :

دادرخ ما  یس  خیرات  رد  مالعا و  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دادرخ 1361  متسیب  خیرات  رد  قارع  . 259 - 1
تفن تاعافترا و  لماش  کیژتارتسا  ساسح و  قطاـنم  زا  رتمولیک  نانچمه 2500  قارع  هلحرم ، نیا  رد  .درک  زاغآ  ار  ینیـشن  بقع 

.تشاد دوخ  رایتخا  رد  ار  رهش 
.ریهامجلا توص  ویدار  1361 ص 69 ،  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 59 ، . 260 - 2

.ناتسبرع پاچ  ریازجلا ، اب  هبحاصم  رد  ناتسبرع  رد  قارع  ریفس  ، 1361  / 5 زور 15 /  شرازگ  ص 555 ، ذخأم 57 ، . 261 - 3
.ریهامجلا توص  ویدار  ص 69 ، ، 1361  / 4  / 26 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 262 - 4

ص 38. ، 1361  / 5  / 5 هرامش 17 ، ذخأم 59 ، . 263 - 5
همادا يارب  ناریا  يریگ  میمصت  بجوم  یلبق  ياه  تایلمع  جیاتن  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ینانخس  یط  اهدعب  مادص  . 264 - 6

ار قارع  كاخ  هک  دینک  لایخ  هک  دهدن  بیرف  ار  امش  هرمحم  ياهورین  طیارش  هک  میتفگ  امش  هب  ام  دیوگ ...« : یم  يو  .دش  گنج 
میهافم لوصا و  تخانش  اه و  یقارع  تخانش  رد  يدیدج  هابتـشا  مهوت  نیا  اب  هک  میتفگ  امـش  هب  درک و  لاغـشا  یناسآ  هب  ناوت  یم 

(. 1365  / 5  / 11 ص 30 ، واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  « ) .دیوش یم  بکترم  دنراد  نامیا  نادب  نانآ  هک  یمیظع 
ص 38 و ، 1362  / 2  / 24 گنج ، هرابرد  قارع  میژر  ثعب  بزح  هرگنک  نیمهن  حورشم  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 265 - 7

.1361  / 1  / 6 دادغب ، ویدار  ، 39
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زا یکی  هرـصب  قرـش  ياـهدربن  : » دـش هتفگ  ثـعب  بزح  هرگنک ي  رد  زین  اهدـعب   (1) .دوب » يراوـشد  یلیخ  لاـس  اـم  يارب  ( 1361)
نآ شزرا  دندرک ، یسررب  هرگنک  راک  نایاپ  زا  سپ  ناهدنامرف  هکنانچ  تسام و  حلسم  ياهورین  هنانامرهق ي  مهم و  رایسب  ياهدربن 

هزرابم رـصانع  مامت  رب  يدایز  ریثأت  دربن  نیا  جـیاتن  عقاو ، رد  .قارع  شترا  ياهدربن  مامت  اـب  تسا  ربارب  یماـظن  یـسایس و  ظاـحل  زا 
 . (2) .تخاس » مکحتسم  ار  قارع  یللملا  نیب  یبرع و  تیعقوم  تشاد و  ینیمخ  میژر  ام و  نایم 

یم هنیمز  نیمه  رد  ینانخـس  یط  مادـص  .داد  دـهاوخ  همادا  گـنج  هب  ناریا  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  یقارع  ناـضمر  تاـیلمع  زا  سپ 
ددـصرد نانچمه  هکلب  تسا ، هتفرگن  تربع  میا  هداد  وا  هب  هرـصب  قرـش  ياهدربن  رد  لاح  هب  ات  هک  ییاه  سرد  زا  نمـشد  : » دـیوگ

دوخ دـیدج  هلمح  يارب  ار  يدـیدج  قطاـنم  زا  ناریا  تسا  نکمم  : » درک هفاـضا  يو   (3) .تسا » فلتخم  ياه  هویـش  اب  هلمح  زاـغآ 
تلفغ نیرت  کچوک  زا  نمشد  اریز  دننکن ؛ تلفغ  زگره  هک  منک  یم  هیـصوت  یقارع  ياهورین  هب  نم  تفگ  يو   (4) .دنک » باختنا 

 . .دنک (5) یم  هدافتسا  ام 

يزوریپ زا  يریگولج  دوب ، قارع  ياهراتفر  يریگ و  میمـصت  رد  مهم  لصا  تیمها و  زئاح  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  مادـص  يارب  هچنآ 
رابتعا تردق و  شهاک  قارع و  نورد  رد  یتابث  یب  لزلزت و  داجیا  هباثم ي  هب  قارع  كاخ  رد  يورشیپ  هنوگره  عقاو ، رد  .دوب  ناریا 
شترا یلـصا  فدـه  : » تسا هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  یجراخ  طـباور  هتیمک ي  شرازگ  رد  .دـش  یم  یباـیزرا  قارع  یللملا  نیب 

رد اـه  یقارع  .تسا  ناریا  ینیمز  تـالمح  ربارب  رد  یگداتـسیا  ياـنعم  هب  دوـخ  نیا  هـک  تـسا  گـنج  هـب  يروـف  نداد  ناـیاپ  قارع 
گنج هب  ندز  نـماد   (6) .دـندیزگرب » ار  اـه  هصرع  ریاـس  رد  هلمح  نیمز و  يور  رب  قلطم  عاـفد  يدربـهار  تیولوا  نیا  بوچراـچ 

هب هلمح  ناریا و  يداصتقا  يرترب  زا  نتساک  يارب  اه  شکتفن 

77 ص :

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 266 - 1
ص 225 و 226. ، 1370 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،

ذخأم 99. . 267 - 2
ههبج يزکرم  شخب  ناریا  تفگ : ینانخس  یط  قارع ، عافد  ریزو  حلـسم و  ياهورین  لک  یهدنامرف  نواعم  هللاریخ ، ناندع  . 268 - 3

(1361  / 5 شرازگ 25 /  ص 632 ، ج 20 ، گنج ، رامش  زور  ) .تسا هدیزگرب  قارع  ياهزرم  يوس  نآ  هب  مجاهت  يارب  ار  گنج  ي 
اب دـیدج و  هقطنم  رد  دـیدج  هلمح ي  لاـبند  هـب  ناریا  دـنراد  هدـیقع  اـه  یقارع  درک  مـالعا  یـشرازگ  یط  زین  هـسنارف  يرازگربـخ 

(. ص 5 ، 1361  / 5  / 21 ش 33 ، هظحل ، هب  هظحل  شرازگ   ) .تسا یلبق  ياه  کیتکات  زا  توافتم  کیتکات 
.1361  / 5 زور 20 /  شرازگ  ص 589 ، ذخأم 57 ، . 269 - 4

.یقارع نایماظن  عمج  رد  مادص  نانخس  ص 2 ، ، 1361  / 5  / 22 هرامش 34 ، ذخأم 59 ، . 270 - 5
يروهمج يرازگربـخ  همجرت  اـکیرما ،» يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  شرازگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یموـمع  طـباور  . 271 - 6

ص 25. يد 1363 ، ناریا ، یمالسا 
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نییعت ییاـیرد » هعوـنمم ي  هقطنم ي  ( » 1361  ) لاس 1982م ناتـسبات  رد  اـه  یقارع  .دـش (1)  لابند  فدـه  نیمه  اب  كراخ  هریزج 
زا نینچمه  اه  یقارع  .دوش (2)  یم  هلمح  نادب  یقلت و  مصاختم  دوش  تفای  یحاون  نیا  رد  هک  یتشک  ره  دـنداد  رادـشه  دـندرک و 

قارع يژتارتـسا  یلک  طوطخ  .دـنزاس (3)  مهارف  ار  يراکمه  ياه  هنیمز  ات  دـنتفرگ  سامت  يوجر  يدوعـسم  اـب  زیزع  قراـط  قیرط 
.تشاذگ ریثأت  گنج  ییاهن  هجیتن  رب  يا  هزادنا  ات  گنج و  تالوحت  دنور  رب  اجیردت 

قطاـنم رد  قارع  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروـش  دـش ، یهدـناماس  ثـعب  بزح  مادـص و  تیعقوـم  تیوـقت  يارب  قارع  یلخاد  عاـضوا 
هلیسو نیا  هب  مادص  .دندش (4)  دازآ  اه  تسیلایسوس  اه و  تسینومک  لماش  یـسایس  ناینادنز  درک و  مالعا  یمومع  وفع  نیـشندرک 
نویلیم  2 هنازور 5 /  زا  تفن  تارداص  شهاـک  لـیلد  هب  قارع  نیا  رب  هوـالع  .درک (5)  مکحتـسم  ار  دوخ  یماظن  یـسایس و  عضوم 

ببس عوضوم  نیا  .دوب  یلام  نارحب  نتخاس  فرط  رب  لابند  هب  لاس 1981 م ، رد  هکشب  رازه  هنازور 746  هب  لاس 1980 م  رد  هکشب 
یلام کمک  شهاک  .دـبای  شهاک  دـعب  لاس  ود  رد  رالد  درایلیم  هب 9  لاس 1980 م  رد  رالد  دراـیلیم  زا 29  قارع  یتفن  دمآرد  دـش 

هکنانچ .دـش (6)  رجنم  قارع  یلاـم  تادـهعت  تخادرپ  رد  ریخأـت  هب  عومجم  رد  لاس 1982 م  ناتـسبات  رد  سراف  جـیلخ  ياهروشک 
اب يا  هبحاـصم  یط  درک و  رفـس  روـشک  نیا  هب  هسنارف ، هب  قارع  یکنارف  دراـیلیم  هدزیـس  یهدـب  تـخادرپ  قـیوعت  يارب  زیزع  قراـط 

 . .دنک (7) تخادرپ  ماخ  تفن  تروص  هب  ار  لاس 1983 م  هب  طوبرم  ياه  یهدب  تسا 90 % رضاح  قارع  درک  مالعا  دنومول 

هژیو هب  ینارمع  ياه  هژورپ  هب  نداد  نایاپ  يارب  قارع  شالت  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  نآ  موادـت  لامتحا  اـب  گـنج  ندـش  ینـالوط 
، گنج نارود  رد  مدرم  هیحور  ظفح  ترورض  دادغب و  رد  اهدهعتمریغ  شبنج  نارس  لاس 1982م  سالجا  نامتخاس  ياهراک  مامتا 

هکنآ زا  سپ  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش (8)  یهت  تعرـس  هب  روشک  نیا  یلام  ریاـخذ  هجیتن ، رد  داد و  شیازفا  ار  قارع  یلاـم  تالکـشم 
زا گنج  يالاب  هنیزه ي  هب  هجوت  اب  دش  روبجم  قارع  تلود  دش ، دهاوخن  رازگرب  دادغب  رد  دهعت  مدع  شبنج  سالجا  دش  صخشم 

رد رالد  درایلیم  کی  ات  رالد  نویلیم  دصناپ 

78 ص :

.نامه . 272 - 1
دمحا مود  لصف  همجرت  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردنآ  . 273 - 2

ص 69. نارهت 1374 ، للملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يرالاس ،
يزوریپ هرابرد  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  یقرواـپ  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 4  / 4 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  . 274 - 3
بالقنا یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  لاـس 1361 ، هعمج  ياـه  هبطخ  و  لاس 1361 ؛ بالقنا ،

.1361  / 11  / 15 مود ، هبطخ  ص 425 ، موس ، دلج  راهب 1376 ، یمالسا ،
.عارشلا ینانبل  هلجم  ، 1361  / 5 زور 4 /  شرازگ  ص 392 ، ، 57 ذخأم . 275 - 4

.1361  / 4  / 24 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  ص 34 ، هرامش 6 ، ذخأم 59 ، . 276 - 5
رویرهـش هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  گـنج ،» رد  قارع  تالکـشم  اـه و  يژتارتسا  فادـها ، ، » زنیبار پیلیف  . 277 - 6

ص 49 و 50. هرامش 26 ، ، 1381
لوا هـهد  رد  هـسنارف  ناریا و  طـباور  (، » ناریا رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  یملع  تـئیه  وـضع   ) يرهمگرزب دـیجم  رتـکد  . 278 - 7
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ص 43. هرامش 111 و 112 ، تاعالطا ،)  ) يداصتقا یسایس -  هلجم  ناریا ،» یمالسا  بالقنا 
، گنیک فلار  ص 143 و 144 ، رهم 1366 ، لک ، داتس  یسایس  تنواعم  سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  . 279 - 8

یفلدا هیرشن  زا  لقن  ، 1366  / 4  / 21 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  یسایس 1986-1985 ،» میهافم  قارع -  ناریا و  گنج   » هلاقم
.ندنل رد  کیژتارتسا  تاعلاطم  یللملا  نیب  هسسؤم  هب  هتسباو  رپ  یپ 
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ار دوخ  یلام  نارحب  يا  هزادـنا  ات  دریگب و  ماو  یبرع  ياـهروشک  زا  دیـشوک  قارع  لاـح ، نیع  رد  .دـنک (1)  لمع  رت  يداصتقا  هام ،
.دیامن لیدعت  راهم و 

ناریا تامجاهت  ربارب  رد  قارع  یعفادت  دیدج  شقن  هک  دوب  نیا  مزلتسم  قارع  يداصتقا  یـسایس و  یماظن -  ياهزاین  اه و  ترورض 
ویدار زا  هک  ینانخـس  یط  مادـص  .دوش  ییامن  گرزب  هقطنم  ياـهروشک  يارب  ناریا  رطخ  قیرط  زا  میـسرت و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
برع تما  فرط  زا  تباین  هب  هکلب  قارع  زا  اهنت  هن  میتسه  یبرع  نهیم  یقرـش  حانج  هک  ام  : » درک مالعا  دش  شخپ  ریهامجلا  توص 

هک يا  هفیاط  بیقر  کچوک و  ياه  تلایا  هب  نآ  نتخاس  لدبم  برع و  تما  هینبا ي  مادهنا  نآ  زا  فدـه  هک  یکانرطخ  حرط  هیلع 
« .میا هداد  ینابرق  مینک و  یم  دربن  دـنا ، هتخود  ام  هب  عمط  مشچ  هک  یللملا  نیب  ياهورین  یمامت  تسا و  نارهت  ویوآ و  لت  ذوفن  عباـت 

یم عافد  مسیبرع  یبرع و  تیلم  زا  یقارع  نازابرس  درک ، مالعا  نا.نا.یـس  اب  هبحاصم  یط  زین  للم  نامزاس  رد  قارع  هدنیامن ي   (2)
نینچمه .دـننک (3)  یم  تیامح  قارع  تلود  زا  دنـشاب  ناریا  تلود  رادـفرط  هک  نآ  زا  رتشیب  قارع  نایعیـش  درک  هفاضا  يو  .دـننک 

: تشون درک و  داـقتنا  یبرع  ياـهروشک  عضاوم  زا  قارع ، تیعقوم  هب  هجوـت  اـب  قارع ، ثعب  بزح  ناـگرا  هیروـهمجلا ، هماـنزور ي 
تـسا هتفرگ  ار  عضوم  نیا  قارع  یلاح  رد   (4) .تسین » ینتفریذپ  قارع  كاخ  هب  ناریا  تالمح  موادـت  لباقم  رد  بارعا  توکـس  »

رالد درایلیم  هک 42  دش  لمحتم  هنیزه  رالد  درایلیم  گنج 175  عومجم  رد  قارع  هیروس ، پاچ  ثعب ، همانزور ي  شرازگ  ربانب  هک 
.تسین صخـشم  اقیقد  تیوک  زجب  اهروشک  نیا  یتخادرپ  ياـه  کـمک  نازیم  هتبلا   (5) دـندرک ؛ تخادرپ  یبرع  ياـهروشک  ار  نآ 

ات 25 هب 23  نآ  زا  دـعب  لاس  رد  هک  هدوب  رالد  درایلیم  تسیب  ات  هدـجه  نیب  لاس 1981 م  رخآ  ات  روبزم  ياه  کمک  نازیم  ـالامتحا 
 . .تسا (6) هتفای  شیازفا  رالد  درایلیم 

مجح تفای و  شیازفا  اهدـعب  هک  دـندرک  زاغآ  قارع  هب  ار  يا  هدرتسگ  ياه  کمک  گـنج  دـیدج  هلحرم ي  رد  یبرع  ياـهروشک 
زا يریگولج  هب  لیامت  شا  هزیگنا  گنیک  فلار  هتـشون ي  هب  دـش  قارع  هب  گنج  رد  هک  یکمک  داد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يداـیز 

داتسا اربغلا ، مظان  قیفش  هک  هنوگ  نامه  .دوب (7)  ناریا  يزوریپ 

79 ص :

ص 144. نامه ، . 280 - 1
ص 71. ، 1361  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 59 ، . 281 - 2

.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 285 و 286 ، ذخأم 57 ، . 282 - 3
.1361  / 5 زور 3 /  شرازگ  ص 380 ، ذخأم 57 ، . 283 - 4

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 650 ، ذخأم 57 ، . 284 - 5

.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 276 ، ذخأم 57 ، . 285 - 6
ص 174. ذخأم 111 ، . 286 - 7
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 . (1) .دنتخادرپ » مادص  زا  تیامح  هب  هناربص  یب  دندیزرل و  دوخ  هب  اه  برع  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  : » دیوگ یم  تیوک ، هاگشناد 

ياـهروشک .داتـسرف  قارع  هب  رـالد  نوـیلیم  دـص  راـهچ  رب  غلاـب  یناوارف  تازیهجت  یبرع  هدـحتم  تاراـما  هنیزه ي  اـب  رـصم  تـلود 
قارع هب  رازفا  گنج  عاونا  تاـمهم و  لـماح  وردوخ  هاگتـسد  دادـعت 1345  اـعمج  لاـس  نیمه  دادرم  رد  تیوک  ندرا و  ناتـسبرع ،

.دنداد لیوحت 

ریزو و تسخن  نواعم  هتفگ ي  هب  .درک  تساوخرد  هدـید  میلعت  يورین  رـصم  زا  مادـص  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي  شرازگ  هب  اـنب 
هد یلا  رازه  هن  نیب  قارع  شترا  رد  لغاش  يرـصم  ياهورین  دادعت  مویلا ، رابخا  يرـصم  همانزور ي  هب  قارع  قلخ  شترا  هدنامرف ي 

لاغتشا تمدخ  هب  قارع  شترا  رد  هک  تسا  برع  ياهورین  لک  عومجم  زا  یمین  لداعم  يرـصم  يورین  دادعت  نیا  تسا و  رفن  رازه 
هک مدینش  نیسح  مادص  زا  راب  کی  : » تفگ وراگیف  اب  هبحاصم  رد  رصم ، روهمج  سیئر   (3) كرابم ، ینسح  اهدعب  هتبلا   (2) دنراد ؛

جورخ يارب  يرـصم  هب  ات  تساوخ  بارعا  زا  قارع  نینچمه   (4) .دنگنج » یم  اه  یقارع  رانک  رد  يرصم  زابرـس  رازه  هدجیه  تفگ 
مازعا یسایس و  یتاغیلبت -  یلام ، کمک  رب  هیکت  اب  قارع  عقاو ، رد  .دننک (5)  کمک  دیوید  پمک  دادرارق  راثآ  زا  ییاهر  اوزنا و  زا 

.دهد رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  قارع  ناریا و  نایم  دوجوم  هنزاوم ي  تشاد  رظن  رد  رصم  هژیو  هب  یبرع ، ياهروشک  زا  ورین 

یجراخ طباور  شرتسگ 

نیا قارع ، یـسایس  ياوزنا  همادا ي  هک  دـش  یم  لابند  یحارط و  فدـه  نیا  اب  برغ  اکیرما و  اب  هژیو  هب  یجراخ  طـباور  يزاـسزاب 
یتباین گنج  اب  قارع  هک  یتروص  رد  .درک  یم  مورحم  یللملا  نیب  ياه  تیامح  ینابیتشپ و  زا  ار  روشک 

80 ص :

يد 1365. هجراخ ، ترازو  تاعلاطم  رتفد  رد  ینارنخس  اربغلا ، مظان  قیفش  . 287 - 1
.نامه . 288 - 2

اب گنج  رطاخ  هب  رصم  طسوت  قارع  شنزرس  روشک و  ود  نایم  فالتخا  دیدشت  تیوک و  لاغشا  اب  رـصم  تفلاخم  زا  سپ  . 289 - 3
دروم ار  ناریا  اهزور  نآ  دـننک  یم  حـیبقت  ناریا  اب  گـنج  رطاـخ  هب  ار  اـم  زورما  هک  یناـسک  : » تشون هروثلا  رد  زیزع  قراـط  ناریا ،
يدازآ زورلاس  نیلوا  تبـسانم  هب  یماظن  گرزب  هژر  رد  .دـندروآ  یم  باسح  هب  هقطنم  يارب  يرطخ  ار  نآ  دـنداد و  یم  رارق  هلمح 

،1377  / 10  / 21 ش 1200 ، يروهمج ، هجراخ  ترازو  نتلوب  « ) .درک تکرـش  مسارم  نآ  رد  دمآ و  دادـغب  هب  كرابم  ینـسح  واف 
(. ص 7 و 8

ص 5. ، 1382  / 4  / 25 قرش ، همانزور  . 290 - 4
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 319 ، ذخأم 57 ، . 291 - 5
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یماظن يداصتقا و  یسایس -  هدرتسگ ي  طباور  هب  ناریا ، هب  راشف  هنماد ي  شیازفا  برغ و  عفانم  يارب  یمالسا  بالقنا  ناریا و  هیلع 
.تشاد زاین  جراخ  ناهج  اب 

هجیتن رواب و  نیا  هب  ار  قارع  ناهج ، هقطنم و  حطـس  رد  یـسایس  تالماعت  تامادقا و  عومجم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دسر  یم  رظن  هب 
ود راتفر  زا  ناضمر  تایلمع  عورش  زا  سپ  ناضمر  نیـسای  هط  لیلد ، نیمه  هب  .دراد  دوجو  يا  هدارا  گنج  همادا ي  يارب  هک  دناسر 

یمن فـقوتم  ار  نآ  رطاـخ  نیمه  هب  دـنرب (1) و  یم  عفن  گنج  رارمتـسا  زا  اه  تردـقربا  تفگ : درک و  داقتنا  گنج  رد  تردـقربا 
 . .دننک (2)

هلحرم ي رد  قارع  تامادقا  .تشادـن  جراخ  ناهج  اب  تابـسانم  شرتسگ  زج  يرگید  هنیزگ ي  تیعـضو ، نآ  زا  جورخ  يارب  قارع 
يرگن نورد  ییارگاوزنا و  تسایـس  هب  تسا  شالت  رد  قارع  میژر  اریخا  : » تشون اکیلبوپرال  همانزور ي  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  دیدج 

هک تسا  هدـش  هجوتم  قارع  میژر  .دـیامن  لمع  رت  لاعف  یللملا  نیب  هنحـص ي  رد  دـهد و  همتاخ  ناریا -  اب  گـنج  جـیاتن  زا  دوخ - 
 . (3) .دراد » يرتشیب  قمع  تیمها و  یللملا  نیب  هنحص ي  رد  دربن  ناریا ، یمالسا  میژر  اب  هلباقم  يارب 

مهاوخ یم  مرادن و  اکیرما  اب  یـصخش  ینمـشد  چیه  نم  : » تفگ میات  هلجم ي  اب  هبحاصم  رد  قارع  دیدج  تسایـس  ساسارب  مادص 
هتـشاد ییوکین  تابـسانم  اه  تردـقربا  اب  دـیاب  قارع  ینونک ، تیعقوم  رد  درک  هفاضا  يو  .مشاب » هتـشاد  روشک  نآ  اب  یبوخ  طـباور 
هتـشاد تفایرد  یبرع  ياهروشک  زا  رالد  درایلیم  تسیب  نونکات  هک  درک  مالعا  هراشا و  یبرع  ياـهروشک  کـمک  هب  مادـص  .دـشاب 

تراجت - 1 دراد : هقطنم  رد  یتایح  عفانم  عون  هس  اکیرما  نم  داقتعا  هب  تفگ : هقطنم  رد  اکیرما  یتاـیح  عفاـنم  هراـبرد ي  يو  .تسا 
.رگید تردق  ذوفن  لباقم  رد  يا  هنزو  - 3 يداصتقا ؛ طباور  شرتسگ  - 2 برع ؛ راک  هظفاحم  لود  اب  یناگرزاب 

81 ص :

هب گنج  رد  اکیرما  يژتارتسا  زا  لیلحت  اب  ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  اهدعب  هاپـس ، نیـشیپ  هدنامرف  ییاضر  نسحم  ياقآ  . 292 - 1
تشگزاب هب  ار  روشک  نیا  ناریا ، زا  ییاه  نیمزرس  نتشاد  تسد  رد  اب  هک  دوب  نیا  لوا  اکیرما  يژتارتسا  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا 

رد هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  يدیدج  تسایـس  دروخ و  تسکـش  اکیرما  يژتارتسا  رهـشمرخ  يدازآ  اب  .دزاس  راداو  یللملا  نیب  مظن  هب 
نیب ياه  نامزاس  ناماد  هب  تسد  ناریا  تیعـضو  نیا  هب  همادا ي  اـب  اـت  دوب  قارع  ناریا و  نیب  حلـص  هن  گـنج و  هن  طیارـش  تقیقح 

(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش ي  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  طبض   ) ...و دنک  نیمأت  ار  شا  يزرم  دودح  هک  دوشب  یللملا 
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 319 ، ذخأم 57 ، . 293 - 2

.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 410 ، ذخأم 57 ، . 294 - 3
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زا رت  هتفرـشیپ  دـیدرت  نودـب  برغ  اکیرما و  يژولونکت  نم  داـقتعا  هب  تفگ : درک و  هراـشا  يوروش  اـکیرما و  يژولونکت  هب  مادـص 
 . .دروآ (1) دوجو  هب  اکیرما  اب  بارعا  هدنیآ  يراکمه  يارب  ار  یبسانم  یسایس  هنیمز ي  دناوت  یم  هک  تسا  يوروش 

يروهمج تسایر  نامز  زا  تسا  دوجوم  یفاک  دهاوش  : » تشون زمیات  كرویوین  .تشاد  يا  هدرتسگ  باتزاب  مادص  دیدج  تاراهظا 
نیب يا و  هقطنم  یـشقن  يافیا  لابند  هب  يوروش ، زا  نتفرگ  هلـصاف  یمک  اب  يو  هدش و  هتـساک  اکیرما  هیلع  يوردنت  نحل  زا  مادـص ،

هقطنم رد  قارع  شقن  تسا : هدـمآ  ناریا  یماظن  ياوق  ربارب  رد  عافد  رد  قارع  یبسن  تیقفوم  هب  هجوت  اب  هلاقم  نیا  رد  .تسا » یللملا 
قارع ییاناوت  تابث و  هدـنهد ي  ناشن  قارع ، كاخ  هب  ناریا  دورو  اب  هلباـقم  رد  قارع  ریخا  ياـه  يزوریپ  تسا و  شیازفا  لاـح  رد 

دوب دهاوخن  شنانامیپ  مه  اکیرما و  عفانم  يارب  يدیدهت  روشک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هقطنم ، رد  قارع  تامادقا  هعومجم ي  .تسا 
 . .دنک (2) رارقرب  قارع  اب  ار  دوخ  طبار  اکیرما  هک  تسا  رتهب  و 

رییغت قارع  دروم  رد  ار  دوخ  ياه  تسایـس  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  گنج و  تالوحت  دنور  زا  ینارگن  ساسحا  هیاپ ي  رب  زین  اکیرما 
زا يرادـفرط  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  رد  هک  ستویلو ، سالوکین  قارع ، كاخ  رد  ناریا  ياهورین  يورـشیپ  زاغآ  اـب  هکناـنچ  .داد 

: تفگ داد و  رادـشه  هجراـخ ، روـما  ریزو  زتـلوش ، هب  گـنج  ياـه  ههبج  رد  اـه  یناریا  يورـشیپ  هراـبرد ي  تشاد ، ترهـش  بارعا 
نیا لاس 1361  راهب  رد  ناریا  زا  قارع  ینیـشن  بقع  اب  .دنک » تیامح  نیـسح  مادص  زا  ادص  رـس و  یب  دیاب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  »
شا بالقنا  دهاوخب  هک  يدنمزوریپ  ناریا  هدهاشم ي  .دوش  گنج  هدنزاب  تیاهن  رد  قارع  ادابم  هک  دمآ  دیدپ  نتگنشاو  رد  ینارگن 

همانزور اهدعب  .تساوخ (3)  یم  اکیرما  هک  دوبن  يزیچ  نآ  دـهد  شرتسگ  برع  ناهج  بلق  رد  دـنک و  رداص  یبرغ  ياهزرم  هب  ار 
اب مکحتسم  میقتسم و  طباور  ابیرقت  نتگنـشاو  لاس 1982م  ات  : » تشون اکیرما  یجراخ  تسایـس  رییغت  هرابرد ي  تسپ  نتگنـشاو  ي 

تفای و رییغت  نایناریا  عفن  هب  يریگ  مشچ  روط  هب  گنج  یکیژتارتسا  تیعقوم  لاس  نیا  ناتـسبات  رد  هکنآ  زا  سپ  اما  تشادن  مادـص 
، دندمآ شیپ  قارع  گرزب  رهش  نیمود  هرصب  يرتمولیک  دنچ  ات  یناریا  نازابرس 

82 ص :
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زا ار  قارع  میژر  هب  کـمک  یلمعلاروتـسد  یط  دـیزگرب و  هقطنم  رد  دوخ ، دـحتم  نیرت  یلـصا  ار  مادـص  اـکیرما  تلود  هراـبکی  هب 
اب وگو  تفگ  رد  زین  لیئارسا ، رد  اکیرما  نیشیپ  ریفـس  کیدنیا ، نیترام   (1) .تخاس » هدحتم  تالایا  یجراخ  تسایس  ياه  تیولوا 

 . (2) .میدرک » کمک  وا  هب  نیاربانب  میدش ، نارگن  دندش  رو  هلمح  قارع  هب  اه  یناریا  هک  ینامز  : » دیوگ یم  یبرعلا  مارهالا 

مالعا گنج  شرتسگ  رطخ  هقطنم و  تابث  هب  تبـسن  ار  روشک  نیا  ینارگن  ناـضمر  تاـیلمع  عورـش  زا  سپ  دیفـس  خاـک  يوگنخس 
يداینب يا  هبنج  هنایمرواخ  رد  تابث  ظفح  : » تفگ دوب ، اکیرما  تلود  یمسر  رظن  هک  يراتفگ  یط  اکیرما  ویدار  نینچمه  .درک (3) 
تـسه کنیا  هچنآ  زا  الامتحا  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا  قارع  ناریا و  يریگرد  : » تسا هدـمآ  راتفگ  نیا  همادا ي  رد  .دراد » یتایح  و 

 . (4) .دیآ » دیدپ  یتابث  یب  لزلزت و  زین  هنایمرواخ  رگید  طاقن  رد  دبای و  شرتسگ 

هار دش و  یسررب  اکیرما  يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک ي  شرازگ  رد  دادیور  نیا  قارع ، كاخ  رد  ناریا  ياهورین  يریگرد  زاغآ  اب 
ریـسم رد  ییاه  ماگ  اکیرما  هدحتم ي  تالایا  دوب : هدمآ  روکذـم  شرازگ  رد  .تخاس  راومه  قارع  بناج  هب  ار  اکیرما  رتشیب  لیامت 

 . .تسا (5) هتشادرب  نایناریا  يزوریپ  زا  تعنامم  قارع و  زا  ینابیتشپ 

هرامش هبوصم ي  یط  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  يالوج 1983 م  مهدزاود  خیرات  رد  قارع ، زا  اکیرما  تیامح  ترورض  موادت  رد 
ربماون رد  نینچمه  .تسا (6)  يرورـض  قارع  زا  یتاعالطا  یماظن و  تیامح  سراف  جـیلخ  تاـبث  تیوقت  يارب  هک  درک  هیـصوت   99

يارب ار  مزال  تامادـقا  مه  هدـحتم  تالایا   » هک درک  حیرـصت  هرامـش ي 114  لمعلاروتـسد  یط  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  1983م 
عفر رد  قارع و  هب  کـمک  يارب  اـکیرما  ساـسا  نیمه  رب   (7) .درک » دـهاوخ  ذاختا  ناریا  اب  گـنج  رد  قارع  تسکـش  زا  يریگولج 

ثلاث ياهروشک  قیرط  زا  اـکیرما  .درک (8)  جراخ  تسیرورت  ياـهروشک  تسرهف  زا  ار  روشک  نیا  ماـن  دوجوم ، ياـه  تیدودـحم 
هب نیگنـس  ياه  ماو  ياطعا  اب  ات  دروآ  راـشف  تاراـما  روشک  هب  اـکیرما  نینچمه  .درک (9)  مادـقا  قارع  تیوقت  يارب  ناتـسبرع  ریظن 

 . .دنک (10) کمک  ییاکیرما ، ياهالاک  تادراو  يارب  دادغب 

83 ص :
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.اکیرما ویدار  ص 62 ، ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 59 ، . 300 - 3

ص 90. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 59 ، . 301 - 4
ذخأم 127. . 302 - 5
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مظنم روط  هب  ات  دوب  هدرک  سیـسأت  رتفد  دادـغب  رد  ایـس  هک  درک  اشفا  ار  ربخ  نیا  هیکرت ، رد  هسنارف  قباس  ریفـس  ولور ، کیرا  اهدـعب 
تینما ياروش  نیـشیپ  وضع  رچیت ، دراوه  شرازگ  هب  .دنهد  رارق  قارع  رایتخا  رد  دش  یم  هیهت  هراوهام  قیرط  زا  هک  ار  ییاه  سکع 

میقتـسم تراظن  یماظن و  ریواصت  اهداهنـشیپ و  تاعالطا و  نتـشاذگ  رایتخا  رد  رابتعا ، رالد  اهدرایلیم  لاسرا  اب  اکیرما  اکیرما ، یلم 
قباس ریدم  یسیک ، مایلیو  يو  هتفگ ي  هب  .درک (1)  ینایاش  کمک  قارع  هب  قارع ، یتاحیلست  ياهدیرخ  رب  ثلاث  يروشک  قیرط  زا 

يرثؤم دربراک  اه  یناریا  موجه  اـب  هلباـقم  رد  هک  داد  رارق  قارع  راـیتخا  رد  يا  هشوخ  ياـه  بمب  یلیـش  رد  یتکرـش  قیرط  زا  اـیس ،
ناشن هتشذگ  نارادمتسایس  اب  وگو  تفگ  یتلود و  دانسا  یسررب  تسپ ، نتگنـشاو  رد  سباد  لکیام  شرازگ  ربانب  .تسا (2)  هتشاد 
هتـشاد یتایح  شقن  ناریا  شترا  تالمح  هیلع  قارع  یعافد  راوید  میکحت  رد  اکیرما  کـیتسجل  یتاـعالطا و  ناـیماح  هک  دـهد  یم 

 . .دنا (3)

کیژتارتسا عفانم  هسنارف  .داـهن  شرتسگ  هب  ور  جـیردت  هب  یلو  دـش  زاـغآ  يدـالیم  داـتفه  ههد ي  زا  هچرگ  هسنارف  اـب  قارع  طـباور 
یمیژر اب  نآ  ینیزگیاـج  میژر و  رییغت  تروص  رد  تشاد و  قارع  رد  رالوکـس  یمیژر  ياـقب  رد  يوق  یلاـم  ياـه  هزیگنا  هباـشم و 

قارع هب  ار  دوخ  تاحیلـست  زا  دـصرد  لـهچ  لاـس 1982م  رد  اـهنت  هسنارف  .دـش (4)  یم  ور  هبور  يدـج  رطخ  اـب  ناریا  ذوـفن  تحت 
هسنارف اب  طباور  هرابرد ي  قارع  كاخ  رد  ناریا  يورشیپ  لامتحا  قارع و  تسکـش  مئالع  ندش  راکـشآ  اب  مادص  .درک (5)  لاسرا 

اب درک  لیامت  راهظا  سپـس  يو  .میهد » شرتسگ  ار  طـباور  نیا  میراد  لـیم  اـم  اـما  تسا ، ءاـکتا  لـباق  هسنارف  اـب  اـم  طـباور  : » تفگ
 . .دنک (6) تاقالم  هسنارف ، يروهمج  سیئر  نارتیم ،

یم نوگرگد  رد  ار  هقطنم  یـسایس  يایفارغج  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  هک  دوب  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  هسنارف  یبرغ و  ياـهروشک  لـیلحت 
عفانم رب  زین  يریذپان  ناربج  تاراسخ  دهد  یم  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ار  هقطنم  ياه  میژر  یـسایس  تایح  هکنیا  رب  هوالع  دـیامن و 

يایند رد  هنزاوم  داجیا  شروشک  تسایس  درک  مالعا  هسنارف ، تقو  روهمج  سیئر  نارتیم ، هلحرم  نیا  رد  .دزاس  یم  دراو  برغ 

84 ص :

ذخأم 134. . 308 - 1

ذخأم 134. . 309 - 2

ذخأم 134. . 310 - 3
ص 202. ذخأم 72 ، . 311 - 4
ص 182. ذخأم 72 ، . 312 - 5
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 . .دوش (1) بولغم  ناریا  لباقم  رد  قارع  میتسین  رضاح  ام  هک  درک  دیکأت  تسا و  سراف  برع و 

ناضمر تایلمع  زاغآ  اب  هسنارف ، هجراخ  ریزو  نوسـش ، دولک  درک و  مالعا  قارع  زا  گنج  رد  ار  دوخ  تیامح  هسنارف  بیترت ، نیدب 
هقطنم تاـبث  هیلع  ارچ  نوـچ و  یب  يدـیدهت  قارع ، یلم  تدـحو  هـیلع  دـیدهت  هنوـگره  : » تـفگ قارع  هجراـخ  ریزو  اـب  رادـید  رد 

اب هسنارف  ناریزو  تئیه  داد و  ناـشن  شنکاو  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  ناریا  ياـهورین  دورو  هب  زین  هـسنارف  تـلود  .تـسا » هناـیمرواخ 
تاـیلمع زونه  هک  یلاـح  رد  ساـسا  نیمه  رب  .درک (2)  ینارگن  زاربا  هـقطنم  رد  یتاـبث  یب  زا  یــشان  تارطخ  زا  يا  هیناـیب  رودــص 

داد نانیمطا  قارع  هب  نارتیم  تخورف و  قارع  تموکح  هب  ژاریم  هتفرـشیپ  هدنگنج  دنورف  تصـش  هسنارف  تلود  تشاد  همادا  ناضمر 
(4) دـش ، لاسرا  روشک  نیا  هب  هک  یتاحیلـست  ریاس  فا 1«و  ژاریم   » يراذگاو .درک (3)  دـهاوخ  ینابیتشپ  قارع  هب  حالـس  شورف  زا 

.داد شیازفا  يزراب  وحن  هب  ار  قارع  ییاوه  تردق 

فیعـض اکیرما  اب  هطبار  عطق  میرحت و  گنج و  رثا  رب  ناریا  ییاوه  يورین  تردق  هک  تفرگ  لیوحت  ژاریم  هسنارف  زا  یلاح  رد  قارع 
يارب ار  دوخ  یمجاهت  تردـق  تسوزگا ، کشوم  هلمج  زا  تفرگ  هسنارف  زا  هک  یتازیهجت  اـب  تسناوت  قارع  هجیتن ، رد  دوب و  هدـش 

نیا تفگ : رـصم  زا  رادـید  ماـگنه  هب  هسنارف ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  نارتـیم ، هکناـنچ  عقاو ، رد  .دـهد (5)  شیازفا  ییاوه  تاـیلمع 
ریزو .دوش (6)  ظفح  دـیاب  ناریا  برع و  ناهج  ناـیم  یماـظن  هنزاوم ي  دوش و  بولغم  ناریا  اـب  گـنج  رد  قارع  دوبن  لـیام  روشک 

ود هسنارف  تلود  هزیگنا  : » تفگ قارع  هب  درادـناتا » رپوس   » يامیپاوه لوحت  زا  هسنارف  هزیگنا ي  هراـبرد ي  زین  هسنارف  تقو  هجراـخ 
 . (7) .تسا » قارع  ناریا و  گنج  رد  یماظن  هنزاوم ي  داجیا  مود ، لماع  قارع و  هنابلط ي  حلص  تالیامت  یکی  تسا ؛ هدوب  لماع 

هیرشن ي ناضمر  تایلمع  مامتا  اب  هلصافالب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  روشک  نیا  یعافد  هینب ي  تیوقت  رد  قارع  اب  هسنارف  يراکمه  ریثأت 
قارع تیقفوم  رد  یساسا  مهم و  لماوع  زا  یکی  : » تشون يوسنارف  علطم  عبانم  زا  لقن  هب  ندنل ، پاچ  هلجملا ،

85 ص :

ص 218. ، 1373 نارهت ، هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  مود ، پاچ  هسنارف ، یفانم ، بایماک  . 314 - 1
.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 340 ، ذخأم 57 ، . 315 - 2
.1361  / 5 زور 30 /  شرازگ  ص 375 ، ذخأم 57 ، . 316 - 3

ص 182. ذخأم 72 ، . 317 - 4
ص 182. ، 72 ذخأم . 318 - 5

ص 41. ذخأم 110 ، . 319 - 6
فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 320 - 7

رهم 1362. ص 329 و 16،330  ، 1381 بالقنا ،
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ياهرتپوک یله  هلمج  زا  دوب  هسنارف  تخاس  ياه  حالس  زا  یقارع  ياهورین  هدافتسا ي  هرصب ، رد  یناریا  ياهورین  هلمح ي  عفد  يارب 
شرازگ نیا  رد  .دـندوب » زهجم  عیرـس ، شتآ  اـب  راـبریت  هب  زین  یهرز و  دـض  توـه »  » ياـه کـشوم  هـب  هـک  لازغ »  » عوـن زا  یگنج 

هک دـنا  هدـش  مازعا  قارع  هب  هسنارف  یماظن  ياه  نیـسنکت  ناسانـشراک و  زا  يدادـعت  اریخا  حالـس ، رب  هوالع  : » تسا هدـمآ  نینچمه 
رداص قارع  هب  هلحرم  نیا  رد  هسنارف  هک  ییاه  حالـس  شزرا  .تسا  گنج  ياه  ههبج  رد  يراج  عاضوا  رب  تراظن  اه  نآ  تیرومأم 

 . (1) .دوب » هسنارف  کنارف  درایلیم  هس  رب  غلاب  درک 

یـسایس و تیامح  زا  ار  روشک  نیا  هکنیا  رب  هوالع  اهروشک  ریاس  يوروش و  اپورا ، اکیرما ، اب  قارع  هدرتسگ ي  طباور  عومجم ، رد 
لماوع ریثأت  نمزدرک  .داد  شیازفا  گنج  لوط  رد  ار  قارع  یعافد  تردـق  درک ، رادروخرب  ناهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  یتاـغیلبت 

گنج هچخیرات ي  هب  یهاـگن  اـب  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  یـسررب  ار  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  قارع و  میژر  ظـفح  رد  فلتخم 
یجراـخ ياـه  کـمک  هوبنا  هب  قارع  رگا  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ( 1359-1363  ) م ياـه 1980-1984  لاـس  لوط  رد  قارع  ناریا و 

برغ يوروش و  ریهامج  داحتا  اب  نارهت  دوب و  هدشن  فیعضت  بالقنا  هجیتن  رد  ناریا  يداصتقا  یماظن و  تردق  تشادن و  یسرتسد 
هک هزادـنا  ناـمه  هب  اـقب  همادا ي  يارب  قارع  ییاـناوت  .دـش  یم  زوریپ  گـنج  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  ناریا  تخادرپ ، یمن  ینمـشد  هب 
رد قارع  ییاناوت  .دشاب  یم  تسود  ياهروشک  ریاس  يدوعـس و  ناتـسبرع  تیوک ، نوهرم  تسا  روشک  نیا  یماظن  ياهورین  نوهرم 

یجراخ ياه  ماو  يدـقن و  ياه  کمک  رالد  درایلیم  هب 35 و 45  يدایز  هزادـنا  ات  گنج  ياه  ههبج  رد  یماظن  يرترب  هب  یباـیتسد 
 . (2) .تشاد » یگتسب 

كراخ هریزج ي  هب  هلمح 

اـه و هلول  طوطخ  یماـمت  تسا و  گرزب  اتبـسن  ییا  هقطنم  لوـط ، رتـمولیک  ضرع و 60  رتـمولیک  دودـح 32  اب  كراـخ  هریزج ي 
هریزج نیا  زا  گنج  نامز  رد  ناریا  یتفن  تارداص  دصرد  دون  .تسا  هدنکارپ  كراخ  رد  ناریا  یتفن  تاسیسأت 

86 ص :

.1361  / 5 زور 22 /  شرازگ  ص 601 و 602 ، ذخأم 57 ، . 321 - 1
ص 61. ذخأم 72 ، . 322 - 2
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ار كراخ  هریزج ي  ناریا ، تفن  رودص  ندرک  دودـحم  يارب  قارع  .تخاس (1)  يدیلک  یفدـه  ار  كراخ  رما  نیا  .دـش  یم  رداص 
، ناضمر تایلمع  زاغآ  اب  هلـصافالب  هسنارف  زا  تسوزگا  ياه  کشوم  ژاریم و  ياهامیپاوه  تفایرد  اب  تخانـش و  کیژتارتسا  یفده 

يرتمولیک ات 65  هک  درک  مـالعا  ییاـیرد » هعونمم ي  هقطنم ي   » قارع توا 1982م ، رد  نینچمه  .درک  هلمح  كراـخ  هریزج ي  هـب 
، ناریا تفن  رودص  هدمع ي  ياه  هنایاپ  كراخ ، هریزج ي  هب  هک  یتشک  ره  هب  هک  داد  رادشه  تفای و  یم  دادتما  كراخ  هریزج ي 

 . .دوش (2) یم  هلمح  دوش  کیدزن 

، نآ رد  رقتـسم  یماظن  نالوئـسم  روتـسد  هب  دـش و  مالعا  یگنج  هقطنم ي  هریزج  نیا  كراخ ، هریزج ي  هب  قارع  تالمح  زاـغآ  اـب 
نزاـخم كراـخ و  هریزج  تاسیــسأت  رب  هوـالع  قارع  تـالمح  رثا  رب  اریز   (3) دـنتفرگن ؛ ولهپ  اـه  هلکـسا  رد  شکتفن  ياـه  یتشک 

لمح و ياه  تکرـش  هب  قارع  رادشه  .دـندید  بیـسآ  دـندوب  تفن  يریگراب  راظتنا  رد  هلکـسا  رد  هک  ییاه  یتشک  تفن ، تارداص 
يارب دیدج  تالـضعم  تیدودحم و  بجوم  جیردت  هب  سراف (4)  جـیلخ  لامـش  رد  ناریا  ردانب  ریاس  كراخ و  هریزج  رد  یتفن  لقن 

نآ فده  هک  تسناد  زومرم  یتکرح  ار  قارع  دیدج  ياه  همانرب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  .دـش  ناریا  تفن  رودـص 
اب داد و  شیازفا  ار  تفن  تارداـص  ناتـسبرع  ناریا ، تفن  رودـص  رد  تیدودـحم  تازاوم  هب  .دوـب (5)  ناریا  نداد  رارق  راـشف  تحت 

يداصتقا ظاحل  زا  ار  ناریا  ات  .درک  لرتنک  تفن  تمیق  هلمج  زا  كراـخ ، هب  ار  قارع  هلمح ي  ياهدـمایپ  عقاو  رد  نآ ، نازرا  شورف 
.تفای شرتسگ  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  زین  اهرهش  هب  قارع  تالمح  .دنهد (6)  رارق  راشف  تحت  يزرا  عبنم  ظاحل  زا  و 

زا یـشخب  هک  درک  فارتعا  هکنیا  رب  هوالع  دـنومول  همانزور ي  اب  وگ  تفگ و  رد  مادـص  ناضمر  تاـیلمع  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  اـب 
دوخ ياهرهش  ظفح  يارب  میتشادن  يرگید  لح  هار  ام  : » تفگ كراخ  هب  تالمح  عورش  هرابرد ي  دراد  رایتخا  رد  ار  ناریا  یضارا 

تجاجل هب  ناریا  هچنانچ  : » تفگ ناریا  دـیدهت  اـب  قارع  نایـشترا  عمج  رد  نینچمه  يو   (7) .دـندوب » هتفرگ  رارق  تالمح  دروم  هک 
ياهرازبا رگید  ام و  ياه  هدنگنج  هک  دوب  دهاوخ  ییاه  فده  نآ ، یکیژتارتسا  فادها  دهد  همادا  دوخ 

87 ص :

ص 242. ذخأم 72 ، . 323 - 1

ص 85. ذخأم 105 ، . 324 - 2
.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 302 و 303 ، ذخأم 57 ، . 325 - 3

ص 652 و 653. ذخأم 57 ، . 326 - 4
راهب لاس 1361 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اـب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 327 - 5

.1361  / 6  / 12 مود ، هبطخ  ص 507 و 508 ، مود ، دلج  ، 1376
.نامه . 328 - 6

.1361  / 5 زور 17 /  شرازگ  ص 571 و 572 ، ذخأم 57 ، . 329 - 7
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هک ییاه  شکتفن  شا و  یتفن  تاسیـسأت  هارمه  هب  كراخ  هریزج  داد و  دـنهاوخ  رارق  فدـه  دروم  یماظن  ياه  فدـه  نیب  یگنج ،
دنهاوخ ییاوه  يورین  ياه  هدنگنج  فده  اه ، نآ  تیلم  زا  رظن  فرص  دننک  یم  لمح  تفن  هقطنم  نآ  زا  ای  دنریگ  یم  ولهپ  نآ  رد 

هطقن ي اهنت  كراخ  هب  هلمح  هک  دوب  یتالمح  هنماد ي  شیازفا  دـیدج و  ههبج ي  شیاـشگ  ياـنعم  هب  مادـص  تاراـهظا   (1) .دوب »
.دوب نآ  زاغآ 

نویساربیل .تفگ (2)  نخـس  قارع  ههبج ي  شیاـشگ  زا  هسنارف  يرازگربـخ  .تشاد  هدرتـسگ  یباـتزاب  كراـخ  هـب  قارع  هـلمح ي 
نیا تلع  یتفن  ییایرد و  هنیمز ي  رد  لمع  راـکتبا  يریگ  تسد  هب  يارب  مادـص  شـالت  ناریا و  ياـهورین  ربارب  رد  ار  قارع  تسکش 

گنج همادا ي  زا  يریگولج  يارب  هدنام  یقاب  هار  اهنت  دـندش  دـعاقتم  اه  یقارع  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .درک (3)  رکذ  مادقا 
« گنج شرتسگ   » يانعم هب  قارع  مادقا  نیا  .تسا (4)  ناریا  یتفن  تارداص  رثکادـح  نداد  شهاک  ناریا و  عبانم  هب  هلمح  ههام ،  23

زدیول همیب ي  .تفای  شیازفا  ربارب  ود  هب  كراخ  هریزج ي  لانیمرت  زا  تفن  ياهرکنات  همیب ي  قح  قارع ، مادـقا  نیا  رثا  رب  .دوب   (5)
 . .تسناد (6) نایناریا  يارب  یتخس  هبرض ي  ار  همیب  قح  شیازفا 

گنج تشونرس  نییعت  يارب  ناریا  شالت 

يزوریپ بسک  گـنج و  همادا ي  زج  يرگید  هنیزگ ي  یماـظن ، یـسایس -  عاـضوا  رییغت  لـیلد  هـب  ناـضمر ، تاـیلمع  زا  سپ  ناریا 
زا یـشان  یناور  یماظن و  یـسایس -  يرترب  اریز  داد ؛ رارق  يراوشد  تیعقوم  رد  ار  ناریا  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  .تشادـن  یماـظن 
رد .دـیامن  مادـقا  گنج  مامتا  يارب  نآ  هب  یکتم  ات  تشادـن  رایتخا  رد  یمهم  زایتما  لاـح  نیع  رد  داد و  تسد  زا  ار  رهـشمرخ  حـتف 

قیفو اهدعب  .تسا  راوشد  رایسب  يزوریپ  بسک  هرصب و  قرـش  هقطنم ي  رد  يورـشیپ  داد  ناشن  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  لاح ، نیع 
ره رد  هرصب  قرش  لوا (7)  ياهدربن  : » تشون ناریا  رب  نآ  ریثأت  ناضمر و  تایلمع  زا  دوخ  لیلحت  رد  زین  ییارماس 

88 ص :

.1361  / 5 زور 23 /  شرازگ  ص 616 ، ذخأم 57 ، . 330 - 1
.1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 642 و 643 ، ذخأم 57 ، . 331 - 2

.1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 635 ، ذخأم 57 ، . 332 - 3
.1361  / 5 زور 28 /  شرازگ  ص 648 و 649 ، ، 57 ذخأم . 333 - 4

.نارهت زا  هسنارف  يرازگربخ  راگنربخ  ، 1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 636 ، ذخأم 57 ، . 334 - 5
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 322 و 323 ، ذخأم 57 ، . 335 - 6

يالبرک 4، ياه  تایلمع  اـب  لاـس 1365 و 1366  رد  مود  هلحرم ي  تفرگ و  ماـجنا  لاس 1361  رد  لوا  هلحرم  ياـهدربن  . 336 - 7
.دش ماجنا  يالبرک 8  يالبرک 5 و 
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نمـض ات  دنـشیدنیب  گـنج  ياـه  ههبج  رگید  قطاـنم  هب  دـیاب  هک  دروآ  دوجو  هب  اـه  یناریا  رد  ار  ساـسحا  نیا  نآ ، هلحرم ي  جـنپ 
 . (1) .دیآ » مهارف  مه  يریگلفاغ  يارب  مزال  طیارش  دنزاس و  هدنکارپ  رگید  یتایلمع  قطانم  رد  ار  ام  ياهورین  ناشیاه ، نایز  شهاک 

هب دـنور ، نیا  رد  .دـش  رجنم  گنج » يژتارتسا  نییعت   » يارب یثحابم  هلـسلس  هب  دـیدج  هقطنم ي  باختنا  اب  يزوریپ  بسک  ترورض 
تقو هدـنامرف  يزاریـش ، دایـص  دیهـش  .دـش  هجوت  نآ ، لبق  هلحرم ي  اب  هسیاقم  رد  یماکان  تلع  ناضمر و  تایلمع  لیلحت  هیزجت و 

ام : » دـیوگ یم  يو  .تسا  مهم  هک  دـنک  یم  هراشا  یتاکن  هب  ناضمر  تایلمع  هراـبرد ي  تاـسلج  زا  یکی  رد  شترا ، ینیمز  يورین 
مک مک  دـعب  اما  .درک  لزلزتم  الماک  ار  نمـشد  هک  میدرک  زاغآ  یمالـسا  يروهمج  روخرد  یتاـیلمع  ناـضمر ، تاـیلمع  عورـش  رد 

يور اهداهنشیپ  هک  دوب  هدش  يروط  رگید  رخآ  رد  .دش  یم  رتدودحم  نامراک  تفر  یم  ولج  نامز  هچ  ره  .دش  فیعـض  ام  تایلمع 
میراد و تماقتـسا  گنج  يارب  نانچمه  ام  هک  داد  یم  ناشن  نیا  : » دریگ یم  هجیتن  نینچ  سپـس  ناـشیا  .دز » یم  رود  ثلثم (2)  ود 

 . (3) .تسین » دسرب  فده  هب  دیاب  هک  یتکرح  نآ  يوگباوج  میتشاد  هک  یتاناکما  نآ  ام و  ناوت  یلو  میهد  همادا  میهاوخ  یم 

هک دوب  دقتعم  هقطنم  هب  نمشد  ياهورین  ییاج  هباج  هب  هجوت  اب  هاپـس ، تقو  هدنامرف  ییاضر ، ياقآ  تاسلج  نیمه  زا  رگید  یکی  رد 
دوب دقتعم  زین  هاپس ، ینیمز  يورین  تقو  یهدنامرف  نیشناج  يرقاب ، دیهش  میدرک » یم  لمع  رتدوز  هتفه  کی  دیاب   » و میدیبنج » رید  »

دیدرت دوب  دقتعم  يرقاب  دیهش  .مینک » ناربج  میتسناوتن  میدرک  شالت  هچ  ره   » ییاضر ياقآ  هتفگ ي  هب  میداتفا و  بقع  نمـشد  زا  ام 
هک دـنک  یم  هفاضا  حیـضوت  نیا  اب  ییاـضر  ياـقآ  .تسا  هدوب  رثؤم  ناـضمر  تاـیلمع  هجیتن ي  رد  گـنج  فقوت  اـی  نداد  همادا  رد 

هجیتن ي ییاضر  ياقآ  اهدعب   (4) .مییوگب » ماما  تمدخ  ار  نیا  دیاب   » دریگ یم  هجیتن  و  دوب » رثؤم  مه  نانبل  هثداح ي  »

89 ص :

(، 1380 مود ، پاچ  هاپس ، یگنهرف  زکرم  نارهت :  ) ینوراق ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکشلرس  . 337 - 1
ص 90.

ص ج 20 ، گنج ، رامـش  زور   ) .دوب ثلثم  لکـش  هب  ناضمر  تایلمع  رد  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رد  قارع  یعافد  عضاوم  . 338 - 2
(. 405-404 و 231

.1361  / 5 زور 12 / شرازگ  ص 520 و 521 ، ذخأم 57 ، . 339 - 3
.1361  / 5 زور 11 /  شرازگ  ص 498 و 509 ، ذخأم 57 ، . 340 - 4
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هب ناضمر  تایلمع  رد  تفای و  شیازفا  سدقلا  قیرط  تایلمع  زا  نمشد  ناوت  : » دیوگ یم  دنک و  یم  يدنب  عمج  ار  ناضمر  تایلمع 
رد ناضمر  تایلمع  رد  ام  .میدوب  هدشن  هجوتم  ار  عوضوم  نیا  یلو  مینک  هبلغ  نمشد  رب  میتسناوت  یمن  هنیمز  نیا  رد  ام  .تسشن  رمث 

تایلمع رود  یلو  میدرک  دراو  نمشد  رب  نیگنـس  تافلت  دراد ! ثحب  ياج  نامز  رد  میدرکن و  ریگلفاغ  ار  نمـشد  ناکم  کیتکات و 
 . (1) .میدروآ » يور  دودحم  تایلمع  هب  مه  دعب  دوبن و  ام  تسد  رد  هتشذگ  دننام 

: تسا دقتعم  دیدج  يژتارتسا  یحارط  رد  تایلمع  نیا  جیاتن  زا  هدافتسا  يارب  ناضمر ، تایلمع  لیلحت  هیزجت و  نمض  ییاضر  ياقآ 
الثم .تسا  هتفر  ول  نمشد  يارب  میدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  اه  تایلمع  هیلک ي  رد  هک  گنج  لوصا  مان  هب  ام  یساسا  هلئـسم ي  دنچ  »

زا يراک  زور  رد  ام  میتسه ، زیرکاخ ) ثادحا   ) یعونـصم ای  یعیبط  عناوم  هب  یکتم  ام  مینک ، یم  هلمح  بش  رد  ام  دـناد  یم  نمـشد 
 . (2) .مینک » یحارط  يدیدج  لوصا  مینک و  رکف  دیاب  نیاربانب ، مینک ؛ یم  هلمح  هدایپ  يورین  رب  هیکت  اب  ام  تسین ، هتخاس  نامتسد 

: دیاب تیقفوم  نیمضت  يارب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناضمر  تایلمع  یسررب  زا  سپ  هاپس  شترا و  كرتشم  هسلج ي  رد 

(. هام ود  لقادح   ) دوش ینیب  شیپ  يزیر  حرط  يارب  یفاک  تصرف  نامز و  - 1

.دریذپ ماجنا  ناوت  شیازفا  - 2

 . .دوش (3) هجوت  رزودلوب ، ردول و  ربرفن و  کنات ، لماش  بسانم  تازیهجت  هب  - 3

يارب بسانم  نیمز  باختنا  اه و  کیتکات  رد  رییغت  هلمج  زا  یماظن  ياه  ترورـض  ناضمر  تایلمع  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  یلاـح  رد 
ار يریگ  میمـصت  دـنور  يزوریپ ، بسک  تایلمع و  يارجا  يارب  یـسایس  ياـه  ترورـض  دـش ، یم  يریگیپ  یماـظن  يزوریپ  بسک 

يارب هک  یثحابم  هلـسلس  رد  دوب  مادص  طوقـس  زواجتم و  هیبنت  گنج  یلک  فدـه  هکنیا  هب  هجوت  اب  .درک (4)  یم  عیرـست  دیدشت و 
یـسایس و رظن  زا  یبوـنج  هقطنم  هک  دـش  نشور  عوـضوم  نیا  دـش  ماـجنا  نآ  تشونرـس  نییعت  گـنج و  يژتارتـسا  هـب  نداد  خـساپ 

فرصت ار  هرصب  میناوتب  رگا  هکنیا  هژیو  هب  دنک  نیمأت  ار  گنج  فادها  دناوت  یم  تسا و  تیمها  زئاح  کیژتارتسا 

90 ص :

.1374  / 6  / 26 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  ییاضر ، نسحم  . 341 - 1
.1361  / 6  / 3 البرک ، يزکرم  هاگرارق  هسلج  شرازگ  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  تشاددای  رتفد  . 342 - 2

.1361  / 6 هسلج 5 /  نامه ، . 343 - 3
رهم 1361. نامه ، . 344 - 4
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ياه تایلمع  یخرب  ناوت  یم  نامز ، بسک  ناوت و  شیازفا  يارب  لاح ، نیع  رد  .دوب (1)  دهاوخ  هداعلا  قوف  نآ  یسایس  ریثأت  مینک ،
هنوگره نیاربانب ، .دورب  نایم  زا  بونج  هقطنم  رد  نمـشد  زکرمت  ات  داد  ماجنا  برغ  هقطنم ي  رد  هژیو  هب  قطاـنم ، ریاـس  رد  دودـحم 
لـصاح جیاتن  نیا  ات  دش  یم  ینیب  شیپ  یحارط و  بونج  هقطنم ي  رد  گنج  یلک  فده  تمدخ  رد  قطانم  ریاس  رد  شالت  مادقا و 

هقطنم رد  تایلمع  دوش ؛ هدوزفا  شزومآ  تیفیک  هب  دـبای و  شیازفا  شناوت  ات  دریگ  رارق  يدوخ  يورین  رایتخا  رد  مزـال  ناـمز  دوش :
نیا رد  يزوریپ  بسک  اب  دوش و  یم  ظفح  گنج  ياضف  درک ؛ دهاوخ  لیمحت  نمـشد  رب  ار  يا  هدرتسگ  يدـنفادپ  طوطخ  برغ  ي 

 . .دش (2) دهاوخ  لصاح  ناریا  يارب  يرترب  یسایس  عضاوم  اه ، تایلمع 

، برغ رد  شترا  ینیمز  يورین  مدـقم  هاـگرارق  رد  هاپـس  شترا و  كرتـشم  هـسلج  زا  دیـشر  یلعمـالغ  رادرـس  تشادداـی  ساـسا  رب 
: دش مالعا  ریز  حرش  هب  برغ  بونج و  رد  ناریا  یلک  يژتارتسا 

.دوش هداد  يرتشیب  تیولوا  قطانم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هرصب  هب  - 1

.دراد دوجو  هرصب  فرصت  ناکما  بونج  هقطنم ي  رد  - 2

دوش فقوتم  گنج  ناریا ) يزوریپ  اب   ) تیعضو نیا  رد  رگا  تسا و  رتشیب  نمـشد  ندروآرد  وناز  هب  ناکما  بونج  هقطنم ي  رد  - 3
.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  دوس  هب 

 . .تسا (3) نکمم  رتشیب  بونج  رد  نمشد  یفیک  هدبز و  ياهورین  مادهنا  - 4

هتفرگ رظن  رد  اهورین  یگدامآ  یهدـنامزاس و  يارب  نامز  هام  هس  دـش و  یـسررب  عاـفد  یلاـع  ياروش  هسلج ي  رد  دـیدج  يژتارتسا 
لیمحت نمشد  رب  ار  دوخ  طیارـش  اه و  هتـساوخ  تسا  رتهب  ام  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هک  درک  دیکأت  هسلج  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دش 

 . .میناسرب (4) نایاپ  هب  ار  گنج  مینک و 

گنج رد  مدرم  روضح  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  نانخس  گنج و  راوشد  تیعضو  هب  نارهت  هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ 
 . ییافک (5) بجاو  ناونع  هب 

91 ص :

.1361  / 6 هسلج 25 /  زا  سپ  نامه ، . 345 - 1
.1361  / 6 هسلج 22 /  مامتا  زا  سپ  يدنب  عمج  نامه ، . 346 - 2
.1361  / 6 هسلج 22 /  مامتا  زا  سپ  يدنب  عمج  نامه ، . 347 - 3

.1361  / 6  / 17 عافد ، یلاع  ياروش  هسلج  زا  ییاضر  ردارب  شرازگ  نامه ، . 348 - 4
هب تمدخ  هفیظو و  ماجنا  لاح  رد  ای  دنراد  لاغتشا  یناسنا  مولع  لیصحت  هب  هک  یناسک  هرابرد ي  ءاتفتسا  هب  خساپ  رد  ماما  . 349 - 5
هب دیاب  دنورب ، ههبج  هب  دنراد  تردـق  هک  يدارفا  مامت  رـضاح  لاح  رد  : » دـندومرف ههبج  هب  نتفر  يارب  دنلوغـشم  یمالـسا  يروهمج 
راک ره  رب  دـنورب و  ههبج  هب  تسا  بجاو  دراد  زاین  اـه  نآ  هب  ههبج  هک  دـنداد  صیخـشت  هچناـنچ  دـننک و  هعجارم  لوئـسم  تاـماقم 
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همه و هک  ماـما  ریخا  رظن  هب  عجار  دـمآ و  اـقآ  دـمحا  : » دـسیون یم  دوـخ  تارطاـخ  رتـفد  رد  یمـشاه  ياـقآ  .تسا » مدـقم  يرگید 
نیا دش  رارق  دش  تبحـص  دوش ، نیمأت  هیافکلا » هب  نم   » هکنیا ات  دننک  هعجارم  ههبج  هب  نتفر  يارب  هک  دـنفظوم  لغـش  ره  ناگدـنراد 

ص 14، ، 1380  / 3 نارحب 24 /  زا  سپ  یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .دنورن ساسح  لغاشم  نالوئـسم  ات  دوش  لیدعت  یمک  هیرظن 
(. نابآ 1361 هبنش 15  تارطاخ 
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: درک دـیکأت  نینچ  گـنج  ياـه  نادـیم  رد  ناـناوج  روضح  يارب  شترا (2)  هاپــس و  نارــس  مـالعا  رظن و  رب  دـنک (1) و  یم  هجوت 
نییعت  » موهفم یمـشاه  ياقآ  تاحیـضوت   (3) .تسا » شیپ  رد  گـنج  مهم  تـکرح  نـیرخآ  زاـس  تشونرـس  ساـسح و  ياـهزور  »

.داد لکش  ار  زاس  تشونرس  تایلمع  اب  گنج » تشونرس 

تفرگ یم  تروـص  گـنج  يژتارتـسا  هراـبرد ي  هک  یثحاـبم  تازاوـم  هب  ناـضمر و  تاـیلمع  زا  سپ  گـنج  دـیدج  هلحرم ي  رد 
رب فرـشم  تاعافترا  يزاسدازآ  نآ  فده  هک  تفرگ  ماجنا  راموس  هقطنم ي  رد   1361  / 7 خیرات 9 /  رد  لیقع  نب  ملـسم  تایلمع 

.دوب راموس  رهش 

؛ مینک يراددوخ  تشد  رد  شرتسگ  زا  دـیاب  : » دوب دـقتعم  برغ  هقطنم ي  رد  تایلمع  يارجا  هرابرد ي  دیشر (4)  یلعمالغ  رادرس 
روصت نیا  دناوت  یم  نیا ، رب  هوالع  .درک  دهاوخ  لیمحت  ام  رب  ار  يدـیدج  يدـنفادپ  طوطخ  دریگ و  یم  ار  ام  ناوت  هلئـسم  نیا  اریز 
ناشیا .میا » هدمآ  برغ  هقطنم ي  هب  بونج  رد  تسکـش  تلع  هب  مینک و  نیمأت  میتسناوتن  ار  هرـصب  فدـه  ام  هک  دروایب  دوجو  هب  ار 

نیا ریغ  رد  میوش  قفوم  امتح  دیاب  درک  یم  دیکأت  تسناد و  یم  ریذـپان  بانتجا  برغ  هقطنم ي  رد  ار  تایلمع  يارجا  لاح  نیع  رد 
بوچراـچ رد  دوـب  ناـمز  نتفرگ  يارب  یکیتکاـت  هک  برغ  رد  تـکرح  ناـشیا  رظن  زا   (5) دش ، دـهاوخ  رتدـب  ام  تیعـضو  تروص 

برغ هب  بونج  زا  ار  شیاهورین  نمشد  تاعافترا ، رب  طلست  اب  اریز   (6) تسا ؛ لوبق  لباق  تاعافترا  فرصت  اب  اهنت  یلک و  يژتارتسا 
نیمأت تسا  بونج  رد  نمـشد  ياهورین  مکارت  شهاک  هک  برغ  رد  تایلمع  یلـصا  ياه  فده  زا  یکی  هجیتن  رد  دناشک و  دهاوخ 

یلو .دوش  یسررب  دیاب  نمشد  ياهورین  ییاج  هباج  يارب  لیقع  نب  ملسم  تایلمع  يراذگریثأت  نازیم  ساسا  نیا  رب  .دش (7)  دهاوخ 

92 ص :

دلج ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر  هعومجم   ) رون هفیحـص  یمالـسا ، داشرا  ترازو  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  . 350 - 1
.1361  / 5  / 17 ص246 ، ، 16

.1361  / 6  / 9 ص275 ، نامه ، . 351 - 2
ص 509. ذخأم 157 ، . 352 - 3

.دوب هاپس  حتف  هاگرارق  هدنامرف  ناضمر  تایلمع  رد  تسا و  گنج  ناهدنامرف  زا  دیشر  یلعمالغ  رادرس  . 353 - 4
.1361  / 6 هسلج 22 /  زا  سپ  يدنب  عمج  ذخأم 170 ، . 354 - 5

.1361  / 6 حبص 28 /  تعاس 10  هاپس ، يزکرم  داتس  رد  هسلج  ذخأم 170 ، . 355 - 6
.1361  / 6 هسلج 22 /  زا  سپ  يدنب  عمج  ذخأم 170 ، . 356 - 7
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هباج بجوم  نکل  تشاد  یتبثم  ياهدمایپ  یناور  یحور -  یماظن و  ظاحل  هب  هک  یلاح  نیع  رد  تایلمع  نیا  دهد  یم  ناشن  دهاوش 
.دشن برغ  هب  بونج  زا  نمشد  ياهورین  ییاج 

نیرمح تاعافترا  يور  رب  نایـسوم  یمومع  هقطنم ي  رد  نابآ 1361  مهد  خـیرات  رد  مرحم  تایلمع  دـیدج ، تاکرحت  همادا ي  رد 
فرصت 300 ناریا و  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  يزاسدازآ 700  هب  هک  دوب  نآ  ياهدرواتسد  تایلمع  نیا  رد  مهم  هلئـسم ي  .دش  زاغآ 

نیا رد  .دـش (1)  رجنم  هقطنم  نیا  رد  قارع  یتفن  ياه  هاچ  تادـیبز و  یتفن  هقطنم  زا  یـشخب  هلمج  زا  قارع  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک 
یتکرح عورـش   » ار قارع  مادـقا  نیا  ناشیا  یمـشاه ، ياقآ  هب  نآ  شرازگ  اب  .دـندرک  هدافتـسا  ییایمیـش  زاگ  زا  اه  یقارع  تایلمع ،

كانرطخ حالس  نیا  زا  عافد  يارب  دیاب  داد و  دنهاوخ  ماجنا  دیآرب  ناشتسد  زا  يراک  ره  اه  یقارع  : » درک دیکأت  دیمان و  كانرطخ »
 . (2) .مینکب » يرکف 

يژتارتسا دـیدرگ  ببـس  نیرمح  لابج  ياه  يدـنلب  يور  زا  قارع  هراـمعلا  رهـش  ياـمنرود  شیادـیپ  مرحم و  تاـیلمع  رد  تیقفوم 
یماـظن ناوت  شیازفا  لامـش و  هب  بونج  زا  نمـشد  ياـهورین  ییاـج  هباـج  فدـه  اـب  روشک  برغ  رد  تاـیلمع  يارجا  يارب  دـیدج 
نامزاس رد  تارییغت  نیرخآ  زین  مرحم و  تایلمع  هعـسوت ي  موادـت و  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  اـب  هسلج  رد  هکناـنچ  .دوش  شومارف 

اب تاقالم  رد  يزاریش  دایص  دیهش  نابآ  هدزناپ  زور  یمشاه ، ياقآ  شرازگ  ربانب  .دش (3)  ثحب  گنج  هدنیآ  يژتارتسا  هاپس و  مزر 
رد قارع و  رد  یمالـسا  یبـالقنا -  تموکح  لیکـشت  دـنک و  یم  وگو  تفگ  مرحم  تاـیلمع  هقطنم ي  تیـساسح  هب  عـجار  ناـشیا 

تایلمع همادا ي  اعیرس  دوش  یم  رارق  دناد و  یم  نکمم  هدش ، دازآ  قطانم  هعسوت  تروص  رد  ار  هیئافلح  هرامعلا و  رهش  رد  هقطنم و 
: دیوگ یم  مرحم  لیقع و  نب  ملسم  تایلمع  ود  دمایپ  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش  دایص  دیهـش  .دننک (4)  بیقعت  ار  مرحم 
ار هدرتسگ  یتایلمع  میراد ، تسد  رد  هک  يا  هدـمع  ناوت  اب  میناوت  یم  ام  هک  داد  یم  ناشن  دـش ، ماجنا  هک  تاـیلمع  ود  ياـمن  رود  »

 . (5) .مینک » يزیر  حرط 

93 ص :

ص 51. هدشن ، رشتنم  یبیبح ، مساقلاوبا  گرزب ،» تایلمع  شرازگ 38  ، » گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 357 - 1
.1361  / 9 هبنشود 1 /  تارطاخ  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 11 ، 1380  / 3  / 27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 358 - 2
.دیشر یلعمالغ  يوفص و  میحر  ییاضر ، نسحم  یمشاه ، ياقآ  روضح  اب  هسلج  ،1361  / 8  / 14 ذخأم 170 ، . 359 - 3

«. نارحب زا  سپ  ، » ص 14 ، 1380  / 3  / 24 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 360 - 4
ص 342. ، 1378 تمواقم ، رنه  تایبدا و  رتفد  يزاریش ، دایص  دیهش  دبهپس  تارطاخ  گنج ، ياه  هتفگان  . 361 - 5
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تاـیلمع ود  جـیاتن  ساـسارب  دوب ، گـنج  تشونرـس  نییعت  شفدـه  هک  بوـنج ، هقطنم ي  رد  هدرتـسگ  تاـیلمع  هفطن ي  عـقاو ، رد 
گنج و يژتارتسا  یـسررب  ثحب و  هاپـس  شترا و  تاسلج  رد  تفرگ و  لکـش  ینایم ، ههبج ي  رد  مرحم  تایلمع  هژیو  هب  دودـحم ،

 . .دش (1) زاغآ  هدرتسگ  تایلمع 

ود زا  لصاح  ياه  يزوریپ  ریثأت  تحت  دوب ، گنج  کیژتارتسا  هرابرد ي  یلبق  ياه  ثحب  همادا ي  یعون  هب  هک  دـیدج  ثحاـبم  رد 
دیکأت  (2) گنج » هویـش ي  رد  رییغت   » ترورـض رب  هاپـس  تقو  یهدـنامرف  نایـسوم ، رد  مرحم  راموس و  رد  لیقع  نب  ملـسم  تایلمع 

: دش حرطم  هنوگ  نیا  گنج  تشونرس  نییعت  فده  اب  کیژتارتسا و  يدرکیور  اب  یماظن  فادها  درک و 

-1 مینک : لیمحت  نمـشد  رب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  میناوتب  هک  دـناشک  یم  يدـیدج  هلحرم ي  هب  ار  گـنج  ریز  طاـقن  هب  يورـشیپ  »
 . (3) .دادغب » نداد  رارق  شتآ  ریز  - 3 یبرغ ؛ یلع  هرامعلا -  هقطنم ي  فرصت  - 2 هرصب ؛) قرش  هقطنم ي   ) هرصب فرصت 

ياقآ .دش  یحارط  دودحم  ياه  تایلمع  فده  نیمه  اب  اساسا  تفای و  ترورض  ناوت  شیازفا  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هکنیا  هب  رظن 
نیمه دیاب  رضاح  لاح  رد  :» دنک یم  يریگ  هجیتن  هراشا و  نامز  تیدودحم  اب  نآ  ضقانت  یمزر و  ناوت  تیوقت  ترورض  هب  ییاضر 

لثم زاب  ایآ  دشاب ، هنوگچ  ام  گنج  هویـش ي  : » دیوگ یم  هسلج  ياضعا  هب  باطخ  ناشیا  سپـس  .مینک » لمع  ار  لبق  هام  دـنچ  هویش 
 . (4) هن »؟ ای  تسا  هدیسر  شنامز  ایآ  میهد و  رییغت  ار  گنج  هویش ي  دیاب  ای  مینک  لمع  قباس 

رد یبرغ  یلع  هرامعلا -  هقطنم  فرـصت  هب  دـش و  رجنم  یماظن  تاظحالم  نتفرگ  هدـیدان  هب  یـسایس  تیعـضو  دـیدج  هلحرم ي  رد 
حرط هیلوا ، ياه  یـسررب  زا  سپ  .دـش  هجوت  نیرمح  لابج  رد  مرحم  تایلمع  ياه  يزوریپ  همادا ي  رد  یماظن و  گرزب  حرط  کی 
ياقآ .دـش  هئارا  دـش ، لیکـشت  یمالـسا ، ياروش  سلجم  رد  هک  عافد ، یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  هاپـس  تقو  یهدـنامرف  يداهنـشیپ 

دودحم يرادـقم  حرط  تاظحالم  نیمه  هب  رظن  .دراد (5)  مزال  تقو  یتدم  تسا و  لکـشم  عیـسو و  حرط  نیا  دوب  دقتعم  یمـشاه 
ياقآ هکنانچ  دروآ ؛ دوجو  هب  گنج  تشونرس  نییعت  رب  ینبم  ار  يدیدج  تاروصت  یلو  دش 

94 ص :

.1361  / 8 / 17 نارهت ، رد  اجازن  داتس  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  تشاددای  رتفد  . 362 - 1
.1361  / 8  / 14 نامه ، . 363 - 2
.1361  / 8 / 14 نامه ، . 364 - 3
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زاـس تشونرـس  تاـیلمع ) نیا   ) يوق نظ  هب  : » دـسیون یم  دوخ  تشادداـی  رتفد  رد  يزاریـش ، دایـص  دیهـش  شرازگ  زا  سپ  یمـشاه 
 . (1) .تسا »

داجیا شترا  هاپـس و  نیب  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هک  يرظن  فالتخا  اجیردـت  هرامعلا ، هقطنم  رد  تایلمع  یحارط  قیمعت  تازاوم  هب 
عیرست بجوم  گنج  دنور  رد  شترا  ینیمز  يورین  یهدنامرف  اب  هاپس  یهدنامرف  یگنهامه  هتشذگ ، رد  .دش (2)  راکشآ  دوب ، هدش 
یمشاه ياقآ  .دش  هدیشک  نارهت  هب  شترا  هاپس و  فالتخا  هنماد ي  اجیردت  نآ ، تاریثأت  تافالتخا و  ندش  راکشآ  اب  یلو  دش  یم 

رد رـصع  زورما  هک  دوب  هتـساوخ  ناشیا  .مدرک  تبحـص  ینفلت  يا  هنماخ  ياقآ  اب  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد 
هرابرد ي بش  .مینک  هرکاذم  دنا  هدـمآ  ههبج  زا  يرما  رد  تروشم  يارب  هک  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  نایاقآ  اب  ناشیا  رتفد 
« .دوب تایلمع  حرط  رد  فالتخا  عفر  يارب  تروشم  اه  نآ  مهم  راک  مدیسرپ و  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  نایاقآ  مهم  بلطم 
خیرات 13 رد  اددجم  دوب ، هداد  خر  تایلمع  زاغآ  زا  لبق  زور  اهنت 9  نمهب 1361 و  هعمج 8  زور  رد  عوضوم  نیا  هک  یلاح  رد   (3)

ههبج زا  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  ياقآ  میتفر  يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  هب  رهظ  : » دـسیون یم  دوخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  نمهب 
کی میمـصت  میدرک و  هرکاذـم  رهظزادـعب  راهچ  تعاس  ات  .دنتـشاد  فالتخا  زاغآ ، هطقن ي  هدـنیآ و  تایلمع  هوحن ي  رد  .دـندمآ 

رایتخا رد  هدنمزر  ياهورین  هدمع ي  هکنیا  رطاخ  هب  .درک  تمواقم  ییاضر  ياقآ  یلو  دـمآ  هاتوک  يزاریـش  دایـص  ياقآ  .دـش  هفرط 
 . (4) .دنتشگرب » رتشیب  تعرس  هب  زاین  یسایس و  تاظحالم  اب  تسا و  هاپس 

نییعت يارب  هیلوا  يراودیما  .دـش  زاغآ  هللاای  زمر  اب  1361 و   / 11 خـیرات 17 /  رد  رجفلاو  مان  اب  رجف و  ههد ي  رد  تایلمع  ماـجنارس 
نارهت هب  یلاسرا  ياه  شرازگ  اجیردـت  هیلوا ، تیقفوم  مغر  یلع  .دوب  رثؤم  رایـسب  تایلمع  مان  نامز و  باختنا  رد  گنج  تشونرس 

ود هکنانچ  .درک  یم  نایب  ار  تایلمع  رد  یماکان 

95 ص :

.1361  / 10 تارطاخ 25 /  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 7 ، 1380  / 4  / 3 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 367 - 1
دش عورش  فلتخم  تاعوضوم  هرابرد ي  اجیردت  ناضمر  تایلمع  مراهچ  موس و  هلحرم ي  زا  هاپس  شترا و  رظن  فالتخا  . 368 - 2

تافالتخا شهاک  فدـه  اب  شترا  هاپـس و  تیرومأم  یتایلمع و  هقطنم ي  کیکفت  یمئاد و  روضح  .تشاد  همادا  گنج  نایاپ  اـت  و 
.دش ماجنا 

.1361  / 11 تارطاخ 8 /  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 4 یمالسا 4 /  يروهمج  همانزور  . 369 - 3
.1361  / 11 تارطاخ 13 /  نامه ، . 370 - 4
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رتفد رد  یمـشاه  ياقآ  دش ، لیکـشت  نارهت  رد  نمهب  خـیرات 19  رد  هک  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  تایلمع  زاـغآ  زا  دـعب  زور 
دایص دیهش  اهدعب   (1) .تسا » راک  فقوت  لوا و  هلحرم ي  فادها  ندشن  ققحم  زا  یکاح  اه  شرازگ  : » دـسیون یم  دوخ  تشاددای 

شتیعـضو بش  کی  رد  هک  دوب  یتایلمع  یتامدقم ، رجفلاو  تایلمع  : » دـیوگ یم  تایلمع  نیا  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش 
 . (2) .دش » صخشم 

گنج دیدج  هلحرم ي  رد  اه  یقارع  هک  يدیدج  عناوم  هب  تایلمع  نیا  هرابرد ي  نارحب  زا  سپ  باتک  همدقم ي  رد  یمـشاه  ياقآ 
شقن دـیابن  هتبلا  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  هراـشا  عناوم  نیا  زا  روـبع  يارب  ناگدـنمزر  نتـشادن  هبرجت  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا 

یم گنج  کیسالک  هویش ي  هب  رتشیب  یکی  هک  میریگب  هدیدان  تایلمع  ماجنا  هوحن ي  رد  ار  هاپس  شترا و  ناهدنامرف  رظن  فالتخا 
قفوم یتامدـقم  رجفلاو  تایلمع  هجیتن  رد   (3) .درـشف » یم  ياپ  هنابلط  تداهـش  یبالقنا و  يراکتبا  هویـش ي  رب  يرگید  دیـشیدنا و 

 . .دوبن (4)

نیمه هب  هجوت  اب  هک  رجفلاو ، تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  اب  گنج ، تشونرـس  نییعت  يارب  مدرم  نالوئـسم و  رد  تاراظتنا  شیازفا 
.دوش یسررب  یمشاه  ياقآ  اب  ینیمخ  اقآ  دمحا  دیس  موحرم  تارکاذم  رد  دش  ببس  تفای ، مان  رییغت  یتامدقم » رجفلاو   » هب هظحالم 

ار مدرم  تاراظتنا  هک  میوگب  ار  گنج  رابخا  يا  هنوگ  هب  منکب و  يا  هبحاصم  نم  دش  رارق  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ 
 . (5) .مهدب » هیحور  میامن و  هیجوت  ار  دوجوم  عضو  منک و  تیاده  دوب  هتفر  الاب  هلمح  لوا  زور  تاغیلبت  رثا  رب  هک 

هتـشون هب  ات  دش  ببـس  تایلمع  هجیتن ي  هب  تبـسن  ینارگن  هکنآ ، تسخن  .تشاد  مهم  ياهدمایپ  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  یماکان 
شترا و فالتخا  نینچمه  .دنک (6)  بیقعت  ار  یهدـنامرف  راک  فعـض  سرزاب  مازعا  اب  سلجم  زا  یناحور  رتکد  یمـشاه  ياقآ  ي 

رد هسلج  هرابرد  یمشاه  ياقآ  هکنانچ  .داد (7)  شرتسگ  ار  هاپس 
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ص 14. ، 1380  / 2  / 17 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 373 - 3
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( يزاریـش  ) دایـص ياقآ  : » دسیون یم  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  روهمج و  سیئر  ینیمز و  يورین  هاپـس و  ناهدنامرف  روضح  اب  ماما  رتفد 
زا رتشیب  یمک  جیـسب  قیرط  زا  مدرم  روضح  اب  هاپـس  ياهورین  دادـعت  نوچ  هتـشاذگ  اه  یـشترا  يور  يدـب  رثا  تشاد ، هلگ  هاپـس  زا 

شترا (2) ترواشم  رتفد  اب  هسلج  هراـبرد ي  نینچمه  ناـشیا   (1) .دشاب » یلصا  هدنریگ ي  میمـصت  دهاوخ  یم  هاپـس  هدش و  شترا 
هاپـس دشر  زا  ار  اه  یـشترا  ینارگن   » و دـنداد » هئارا  یتایرظن  اه و  شرازگ  دـندمآ و  شترا )  ) ترواشم رتفد  زا  رـصع  : » دـسیون یم 

 . (3) .دنتفگ »

یمـشاه ياقآ  .دوش  داجیا  هاپـس  شترا و  یگنهامه  يارب  یهدنامرف  دیدج  راتخاس  ات  دش  ثعاب  هاپـس  شترا و  تافالتخا  شرتسگ 
عجار دمآ و  اقآ  دمحا  رـصع  : » دسیون یم  ینیمخ  اقآ  دـمحا  موحرم  اب  هسلج ي  زا  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  عوضوم  نیا  هرابرد ي 

رظن درک  تروشم  يا ، هنماخ  ياقآ  هب  اوق  لک  یهدـنامرف  تارایتخا  ندرپس  يارب  میدرک ، تبحـص  هاپـس  روشک و  عضو  گنج و  هب 
هک دشاب  هاپس ) شترا و   ) اهنیا زا  رتالاب  یـسک  دیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  ناشیا   (4) .مداد » قفاوم 
دـش ثحب  .دنوش  گنج  یلمع  لئاسم  دراو  دنتـساوخ  یمن  ناشیا  یلو  دوب  ماما  ام  همه ي  رظن  زا  صخـش  نیا  .دهدب  نامرف  اهنیا  هب 

ناشیا هک  دوبن  تحلـصم  دندوب و  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  میدش  حرطم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نم و  دـیایب  يرگید  سک  هک 
هک دوب  نیا  هر )  ) ماما رگید  ریبعت  .دوبن  گنج  بسانم  ناشیا  یمسج  عضو  دندوب و  هدید  بیـسآ  رورت  هثداح ي  رد  .دنورب  ههبج  هب 

همدقم ي رد  یمشاه  ياقآ   (5) .دندرک » باختنا  ارم  اذل  دـننک ، هرادا  دـیاب  ناشدوخ  سلجم  سیئر  دراد و  سیئر  بیان  ود  سلجم 
هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماما  دـعب ، ياه  لاس  رد  : » دـسیون یم  گنج  یلاـع  یهدـنامرف  نییعت  هراـبرد ي  زین  نارحب  زا  سپ  باـتک 
اب هک  داتفا  بناجنیا  مان  هب  هعرق  نیا  دشاب و  هتـشاد  رما  تحت  ار  اهورین  همه ي  هک  دننک  داجیا  يدـحاو  یهدـنامرف  گنج  لک  يارب 

مهم راک  دوخ  هک  سلجم ، رد  متیلوئسم  ظفح 

97 ص :
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.1361  / 11 شرازگ 28 /  نامه ، . 380 - 3
.1362  / 1 هعمج 5 /  ص 9 ، ذخأم 150 ، . 381 - 4

.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 12 ، ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 382 - 5
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تفگ رد  ناـشیا   (1) .تشاد » همادا  گنج  رخآ  اـت  دـش و  عورـش  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  زا  دـعب  تیلوئـسم  نیا  دوب ، تخـس  و 
یگنهاـمه لکـشم  .متفر  گـنج  یهدـنامرف  هب  نم  دوبن ، قفوم  هک  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  زا  سپ  : » دـیوگ یم  يرگید  يوگو 

 . (2) .دوب » هدمآ  دوجو  هب  هرابود  هاپس  شترا و 

هعمج ي زامن  رد  یمشاه  ياقآ  دش و  شودخم  يا  هزادنا  ات  تایلمع  کی  رد  يزوریپ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  روصت  نیا ، رب  هوالع 
ار هتکن  نیا  درک : مالعا  هراشا و  دورب » دیاب  ثعب  بزح   » هکنیا رب  ینبم  ناریا  یگنج  تسایس  هب  گنج  عاضوا  زا  یلیلحت  یط  نارهت 
، ناریا تلم  هک  میوگ  یم  ار  نیا  .دشاب  ینالوط  گنج  تسا  نکمم  .مینک  تمواقم  دایز  گنج  نادیم  رد  نونکا  دیاب  هک  میوگ  یم 

 . .دوش (3) یم  مامت  ادرف  سپ  ای  ادرف  هیضق  هک  دهدن  هدعو  شدوخ  هب 

دنفسا رد  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  نآ  یماکان  للع  یسررب  یتامدقم و  رجفلاو  تایلمع  مامت  زا  سپ  هلصافالب  لاح ، نیع  رد 
رجفلاو تایلمع  عقاو ، رد  .دهد (4)  هئارا  رگید  زور  دنچ  ات  شترا  ار  ییاهن  حرط  ات  دـش  ببـس  تایلمع  يارجا  يارب  شالت  ، 1361

داد و هـئارا  شترا  ار  رجفلاو 1  یتایلمع  حرط  تایلمع ، یماکان  للع  یـسررب  زا  سپ  دش و  ماجنا  هاپـس  داهنـشیپ  ساسا  رب  یتامدقم 
هداعلا قوف  يروف و  هسلج ي  کی  اب  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش  دایص  دیهـش  .دش  بیوصت  نآ  داهنـشیپ 

 . (5) .میتشاذگ » رجفلاو 1  مه  ار  شمسا  میتفر و  يدعب  تایلمع  لابند  هب  البرک ، هاگرارق  رد 

هب کت  تایلمع  نیا  رد  یلصا  فده  .دش  یحارط  هکف -  ات  نیرمح  تاعافترا  یلبق -  هقطنم ي  یبرغ  لامـش  رد  رجفلاو 1  تایلمع 
1362  / 1 خیرات 21 /  رد  تایلمع  .دوب (6)  قمع  رد  يورشیپ  سپـس  یقوف و  لبج  فرـصت  نآ و  فرـصت  لیمکت  نیرمح و  لابج 

تاغیلبت تایلمع و  مالعا  زا  تسا  هدشن  نشور  تایلمع  هجیتن ي  ات  دش  ررقم  یتامدقم ، رجفلاو  تایلمع  جیاتن  هب  هجوت  اب  .دش  زاغآ 
.دوش (7) مالعا  تایلمع  ربخ  هک  درک  داهنشیپ  ینیمخ  اقآ  دمحا  اه ، یقارع  يادص  رس و  هب  هجوت  اب  لاح ، نیع  رد  .دوش  يراددوخ 

.تشادن يریثأت  نآ  مامتا  گنج و  دنور  رد  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  دننامه  رجفلاو 1  تایلمع  تشونرس 
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ص 56. ، 1378 مجنپ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت : واف ، ات  رهشمرخ  نایدورد ، دمحم  . 388 - 6

.1362  / 2 شرازگ 4 /  ص 32 و 33 ، ذخأم 150 ، . 389 - 7
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یمـشاه ياقآ  .دش  یـسررب  گنج  تیعـضو  روهمج ، سیئر  ریزو و  تسخن  شترا ، هاپـس و  ناهدنامرف  روضح  اب  دیدج ، هلحرم  رد 
زا .دیسرن  رظن  هب  حیحص  هک  دنتساوخ  یم  تقو  هام  شـش  هدنیآ ، گرزب  تایلمع  يارب  : » دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  رتفد  رد 

نیرت مهم  زا  یکی  نانچمه  هاپـس  شترا و  فـالتخا  موادـت   (1) .دـننک » يزیر  همانرب  کچوک  تایلمع  هراـبرد ي  میتساوخ  اـه  نآ 
: دسیون یم  هدنیآ  تایلمع  رد  نآ  تاریثأت  زا  دنک و  یم  هراشا  نآ  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ  هک  تسا  یتاعوضوم 

تایلمع یهدنامرف  رـس  رب  ییاضر  نسحم  ینیمز و  يورین  هدـنامرف ي  .میتشاد  يا  هسلج  گنج  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  رد  بش  »
نیلوا دش  رارق  .تسا  نارگ  هاپـس  يارب  شترا و  زا  مه  نآ  دشاب و  یهدنامرف  تدـحو  دـهاوخ  یم  يزاریـش  دایـص  .دـنراد  فالتخا 

یمن ای  دهاوخ  یمن  دایص  یلو  .دنشاب  هتشاد  مه  يا  هناگادج  تایلمع  دنتـساوخ ، رگا  دنهد  ماجنا  كرتشم  هتـشذگ  لثم  ار  تایلمع 
 . (2) .تسا » هدش  زاس  لکشم  ههبج ، ناهدنامرف  فالتخا  .تسا  قفاوم  هاپس  دهد و  ماجنا  لقتسم  تایلمع  دناوت 

هوحن ي رد  شترا  هاپـس و  نایم  فالتخا  زورب  تشادن  یبولطم  تیعـضو  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  یماظن  تالوحت  دـنور  هک  یلاح  رد 
.دوب نارهت  رد  ینارگن (3)  أشنم  رما  نیمه  درک و  یم  میسرت  ار  یبولطمان  يامنرود  تایلمع ، يارجا  یحارط و 

ياـقآ .درک  یحارط  ناریا (4)  یعافد  غولب  و  گـنج » یکیتکاـت  تسب  نب  نتـسکش   » ترورـض هب  خـساپ  رد  هاپـس  ار  ربیخ  تاـیلمع 
یمن يداع ، کیسالک  تایلمع  اب  تسا  دقتعم  هاپس  یهدنامرف  .دوب  هاپـس  زا  راکتبا  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دوخ  رتفد  رد  یمـشاه 
( هقطنم  ) نیمه لثم  .دش  لمع  دراو  هاپس  صاخ  هویش ي  هب  تسا  لفاغ  نمشد  همک  یطاقن  زا  دیاب  داد و  تسکش  ار  نمشد  دوش 
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.1362  / 2 شرازگ 4 /  ص 53 ، ذخأم 150 ، . 390 - 1
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شترا و فالتخا  زا  ینارگن  راهظا  اب  باتک  نتم  همدقم ي  رد  اهراب  شمارآ  شلاچ و  باتک  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  . 392 - 3
دوخ هب  نالوئـسم  ریاس  ناشیا و  زا  ار  يدایز  تقو  یگنهامه  تافالتخا و  عفر  يارب  شالت  هک  دـنک  یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هاـپس 

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  عوضوم  نیا  هرابرد ي  .داد  صاصتخا 
.حلسم ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر  یلعمالغ  رادرس  اب  وگو  تفگ  ص 8 ، ، 1380  / 7  / 5 تاعالطا ، همانزور  . 393 - 4
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یمن قبطنم  دوخ ، لنـسرپ  رازبا و  اه ، هبرجت  اه ، شزومآ  اـب  ار  تاـیلمع  هنوگ  نیا  شترا  یهدـنامرف  اـما  ...و  نونجم )  ) هریزج روه ،
اجنیا هب  ار  راک  داضت ، نیا  .دنهد  ماجنا  یهجوت  لباق  تایلمع  دنناوت  یمن  مه  القتـسم  .دـننک  تکرـش  نآ  رد  دنتـسین  لیام  دـنناد و 

: دریگ یم  هجیتن  ناشیا  سپـس   (1) .دوش » یهدنامرف  یگنهامه و  لوئـسم  نم -  لثم  حلـسم -  ياهورین  زا  جراخ  يدرف  هک  هدـناسر 
فادها  » ربیخ تایلمع  یمشاه  ياقآ  رظن  زا   (2) .درادن » یبولطم  هدزاب  دنرادن ، نآ  هب  يداقتعا  نوچ  اما  دننک  یم  لمع  ار  روتـسد  »

هب هرـصب  هداج ي  عطق  هلجد و  هناخدور ي  یقرـش  لحاس  رد  يدوخ  ياـهورین  رارقتـسا  اـب  اریز  تشاد ؛ کـیژتارتسا » مهم و  رایـسب 
ات داد  یم  رارق  یمالـسا  يروـهمج  راـیتخا  رد  یبساـنم  مرها  دوـب ، ناریا  تمارغ  نیمأـت  نماـض  هک  نوـنجم  ریازج  فرـصت  دادـغب و 

 . .دهد (3) نایاپ  گنج  هب  دنک و  نیمأت  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

يریگلفاغ زا  لصاح  رتشیب  دربن ، هقطنم ي  رییغت  فادـها و  رب  هوالع  نیـشیپ  ياـه  تاـیلمع  اـب  نآ  تواـفت  ربیخ و  تاـیلمع  یگژیو 
قارع (5) یعافد  طوطخ  رد  هنخر  داجیا  نمـض  تسناوت  یم  کیتکات  نیا  .دوب  هزیوهلا  روه  ياـه  بادرم  زا  روبع  اـب  یکیتکات (4) 

دنوادخ زا  اعد  مسارم  رد  :» دـیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  تایلمع  زاغآ  زا  لبق  نیاربانب ، .دزاس  نکمم  ار  هدـش  فرـصت  هقطنم ي  ظفح 
اب  (6) .میهد » همتاخ  گنج  هب  نآ  ياهدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اب  میناوتب  ات  دوش  قفوم  يا  هنوگ  هب  تاـیلمع  نیا  هک  مدرک  تساوخرد 

دنک ادخ  دنا ، هدش  ریگرد  نمـشد  اب  ام  ياهورین  هک  دـنداد  عالطا  : » دـسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ  زین  تایلمع  زاغآ 
 . (7) .دوش » یم  راوشد  عضو  دراد  مک  مک  میوشب ، قفوم  هک 

: دسیون یم  ناشیا  تایلمع  جیاتن  ندش  راکشآ  زا  سپ 

نتـشاد تسد  رد  اب  هک  تروص  نیا  هب  منک (8) ،  زاب  ار  گنج  متخ  هار  تایلمع ، نیا  اـب  هک  مدوب  هتـسب  دـیما  مدوخ ، نهذ  رد  نم  »
 . (9) .مینک » نیمأت  ار  نامدوخ  ياه  هتساوخ  میناوتب  سب ، شتآ  تروص  رد  کیژتارتسا ، طاقن 

100 ص :

.درک تفایرد  ماما  زا  ار  دوخ  یهدنامرف  مکح  ربیخ  تایلمع  يارب  هقطنم  هب  رفس  زا  لبق  یمشاه  ياقآ  . 394 - 1
.1362  / 12 هعمج 5 /  شرازگ  ص 514 ، ذخأم 150 ، . 395 - 2

.1362  / 12 هبنشود 11 /  ص 501 و 502 ، ذخأم 150 ، . 396 - 3
ص 208. ذخأم 72 ، . 397 - 4
ص 232. ذخأم 72 ، . 398 - 5

.1362  / 12 هبنشراهچ 3 /  شرازگ  ص 507 ، ذخأم 150 ، . 399 - 6
.1362  / 12  / 11 هبنشجنپ ، شرازگ  ص 523 ، ذخأم 150 ، . 400 - 7

هرابرد ي یماظن  ناهدـنامرف  عمج  رد  تایلمع  زا  لبق  هکنیا  هب  هراشا  اب  گـنج  هراـبرد ي  وگو  تفگ  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 401 - 8
« میـسرب گنج  متخ  هب  يزوریپ  اب  میناوت  یم  میروایب  تسد  هب  گرزب  يزوریپ  کی  رگا   » تسا هتفگ  گنج  هب  نداد  نایاپ  ترورض 

نیرت مهم  هک  دش  یم  هتفگ  تشاد و  مه  رگید  یگژیو  کی  نونجم  هریزج  .دوب  يرگید  زیچ  ربیخ  تایلمع )  ) هتبلا دـنک : یم  هفاضا 
ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور   ) .دشاب تاراسخ  ناگورگ  دناوت  یم  تسا و  نونجم  ریازج  رد  قارع  یتفن  عبانم 
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.1362  / 12 هبنشجنپ 11 /  شرازگ  ص 522 ، ذخأم 150 ، . 402 - 9
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رد دوجوم  تالکـشم  لیلد  هب  نمـشد ، يریگلفاغ  یکیتکات و  کیژتارتسا و  ياـه  یگتـسجرب  تازاـیتما و  دوجو  اـب  ربیخ ، تاـیلمع 
بمب زا  راـب  نیتـسخن  يارب  نمـشد  تاـیلمع ، نیا  رد  .دیـسر  ناـیاپ  هب  نوـنجم  ریازج  فرـصت  زا  سپ  اـه ، یگنهاـمهان  یناـبیتشپ و 
مازعا .دندش (1)  حورجم  ییایمیـش  بمب  تباصا  رثا  رب  اهنت  رفن  نارازه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، هدافتـسا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ییایمیش 

 . .تشاد (2) يا  هدرتسگ  باتزاب  ییاپورا  ياهروشک  هب  ییایمیش  ناحورجم 

هنوگره يارب  ار  وا  تسد  مادـص ، ناـیماح  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  قارع  هدرتسگ ي  هدافتـسا ي  ناریا  رظن  زا 
نیا رد  .دوب  رثأتم  نآ  یلامتحا  جـیاتن  ربیخ و  تایلمع  فادـها  زا  يا  هزادـنا  ات  عوضوم  نیا  .دنا (3)  هتـشاذگ  زاب  یتیانج  ترارش و 

فالتخا نآ  تفن  هریخذ ي  هراـبرد ي  .دـش  بوسحم  ناریا (4)  تیقفوم  اهنت  نونجم  ریازج  فرـصت  دـش ، هراشا  هکنانچ  تایلمع ،
هریزج هک  دنریذپب  رگا  : » دوب دقتعم  یمشاه  ياقآ  .دش (5)  یم  ینیب  شیپ  هکـشب  درایلیم  تفه  ات  درایلیم  ود  زا  تشاد و  دوجو  رظن 

 . (6) .میریذپب » تسا  نکمم  مینک ، تشادرب  نآ  زا  ام  هک  دشاب  ام  لام  یگنج  تراسخ  ناونع  هب  نونجم  ي 

ههبج زا  ییاضر  ياقآ  یمـشاه و  ياقآ  تشگزاب  زا  سپ  یتح  تفرگ (7) و  تروص  ییاه  شالت  ربیخ  تایلمع  لیمکت  يارب  ادـتبا 
ربیخ تایلمع  تشاد  دیدرت  ییاضر  ياقآ  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ  هکنانچ  یلو  دش  رازگرب  یتاسلج  نارهت  هب 

رازگرب تقو  يروهمج  سیئر  رتفد  رد  هاـگرارق  یماـظن و  ناهدـنامرف  روضح  اـب  هک  يا  هسلج  زا  سپ  یتح  .داد (8)  همادا  دوـشب  ار 
.شترا هن  دوب و  هدروآ  یحرط  هاپس  هن  .میدیسرن  ییاج  هب  اما  میدرک  هرکاذم  دش 

101 ص :

.1362  / 12 هبنش 9 /  هس  شرازگ  ص 520 ، ذخأم 150 ، . 403 - 1
.1362  / 12 هبنش 20 /  شرازگ ، ص 534 و 535 ، ذخأم 150 ، . 404 - 2
.1362  / 12 هبنشود 8 /  شرازگ  ص 517 و 518 ، ذخأم 150 ، . 405 - 3

ص 211. ذخأم 72 ، . 406 - 4
.1362  / 12 شرازگ 16 /  ص 528 و 529 ، ذخأم 150 ، . 407 - 5
.1362  / 12 شرازگ 13 /  ص 524 و 525 ، ذخأم 150 ، . 408 - 6

: دسیون یم  دوب  هدمآ  ینامور  ریازجلا و  رفس  زا  هک  یتیالو  رتکد  اب  هسلج  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمشاه  ياقآ  . 409 - 7
قاقحا گنج و  متخ  يارب  هرکاذـم  هب  میناوت  یم  رپ  تسد  اب  میناـسرب ، شفادـها  یماـمت  هب  ار  ربیخ  تاـیلمع  میناوتب  رگا  متفگ  نم  »

(. دنفسا 1362 هبنشود 29  ص 544 ، نامه ، « ) .دراد دوجو  يرکف  نینچ  هک  دش  لاحشوخ  .میزادرپب  نامقوقح 
.1362  / 12 شرازگ 15 /  ص 528 ، ذخأم 150 ، . 410 - 8
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مه دایص  گنهرس  .دندوبن  قفاوم  طیارش -  نیا  اب  هرصب -  فارطا  رد  لمع  لصا  اب  مه  لدیوق  يوسوم )  ) يوفـص و میحر )  ) نایاقآ
 . (1) .تفر » دش و  ادج  یخلت  تاقوا  اب  هرخالاب  درک و  یم  هیکت  یهدنامرف  تدحو  نامه  رب 

رد ورین  زکرمت  نمـشد و  يرایـشوه  هب  هجوت  اب  نآ  همادا ي  هراـبرد ي  هک  یلاـح  رد  دیـسر  ناـیاپ  هب  ربیخ  تاـیلمع  بیترت ، نیا  هب 
.دشن هئارا  ینشور  داهنشیپ  زین  گنج  همادا ي  يارب  تشاد و  دوجو  دیدرت  ناریا  یماظن  ناوت  نتفر  لیلحت  نآ  زا  رت  مهم  هقطنم و 

اهرهش گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم 

نیا اـب  هلباـقم  يارب  قارع  درک  یم  لاـبند  نـیمز  رد  ار  یماـظن  تاـیلمع  يارجا  گـنج  تشونرـس  نـییعت  يارب  ناریا  هـک  یلاـح  رد 
هب هلمح  قارع  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  هجیتن ، رد  .دوب  هدرک  يزیر  همانرب  ار  یماظنریغ  قطانم  كراخ و  هریزج ي  هب  هلمح  تیعـضو 
هب یکـشوم  هلمح ي  هژیو  هب  اهرهـش  هب  قارع  تـالمح  .درک  زاـغآ  ار  كراـخ  هب  هلمح  نآ  تازاوـم  هب  تفرگ و  رـس  زا  ار  اـهرهش 

دش (2) یم  ماجنا  بوانتم  تروص  هب  گنج  لوا  هرود ي  رد  ینوکـسم  قطانم  ریاس  زاوها و  رهـش  هب  يا  هراپمخ  تالمح  لوفزد و 
.دش هتفرگ  رس  زا  يا  هدرتسگ  دیدج و  لکش  هب  یماظنریغ  دارفا  هب  ینوکسم و  قطانم  هب  هلمح  ناضمر  تایلمع  زاغآ  اب  یلو 

ررکم ياه  نارابمب  اـب  قارع  تلود   » هکنیا هب  دـنک  یم  هراـشا  دـهد و  یم  ناـشن  شنکاو  قارع  دـیدج  يژتارتسا  هب  یمـشاه  ياـقآ 
« تسا هدرک  حورجم  دیهش و  ار  ام  نانطومه  زا  يدایز  دادعت  نارتخاب ، نادمه و  دابآ ، مرخ  هلمج  زا  ام  يزرم  ياهرهـش  زا  يرایـسب 

لیلد هب  قارع  ياهرهـش  ناراـب  هلولگ  زا  اـم  یلو  دراد » رارق  ناریا  لـماک  سرریت  رد  قارع  ياهرهـش  زا  يرایـسب   » هکنآ دوـجو  اـب  و 
یمن گنج  لاح  رد  قارع  مدرم  اب  ار  دوخ  یمالسا  يروهمج   » اریز میا ؛ هدرک  يراددوخ  هناتسود » ناسنا  دصاقم  یمالـسا و  تفأر  »

فده و هب  دانتسا  اب  ماما   (3) .دناد »

102 ص :

.1362  / 12 شرازگ 14 /  ص 527 ، ذخأم 150 ، . 411 - 1
زا یخرب  یلو  دـش  یم  ماجنا  بوانتم  تروص  هب  گنج  نایاپ  ات  ادـتبا  زا  لوفزد  هب  قارع  ياهامیپاوه  یکـشوم و  تالمح  . 412 - 2

.تفرگ یم  رارق  فده  هراپمخ  اب  گنج  لوا  ياه  هام  زا  دودحم  تروص  هب  ناگداش  زاوها و  دننام  قطانم 
.1361  / 4 زور 31 /  شرازگ  ص 350 ، ذخأم 57 ، . 413 - 3
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هشیمه ام  مجاهم و  مادص  : » دندومرف یمالسا  يروهمج  یعافد  گنج  تیهام  نییبت  اب  یماظنریغ ، قطانم  هب  قارع  تامجاهت  تیهام 
رب ناریا و  ياهرهش  هب  زور  ره  اه  نآ  مینکن ، عافد  هک  میناوت  یمن  لقع  نآرق و  مالـسا و  مکح  بسح  رب  ام  .میا  هدوب  عافد  لاح  رد 

تیآ  (1) .درک » میهاوخ  عافد  ام  دننک ، یم  زواجت  هنوگنیا  اه  نآ  هک  ینامز  ات  دـنزادنا و  یم  کشوم  ای  بمب  عافد ، یب  مدرم  يور 
هک دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  دانتسا و  یمالسا  يروهمج  يژتارتسا  هب  رطف  دیع  زور  زامن  رد  تقو  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا 
هک تسا  نیا  هراچ  هار  اهنت  سپ  : » دریگ یم  هجیتن  و  مینک » نارابمب  ار  قارع  ياهرهش  رگید  مینک و  لثم  هب  هلباقم  میتسین  رـضاح  ام  »

ياهاتسور اهرهش و  ناراب  هلولگ  هب  رداق  هک  مینزب  بقع  ردقنآ  ار  نآ  ای  مینک  شوماخ  ای  ار  نمـشد  دربرود  هناخپوت  شتآ  میورب و 
 . (2) .دشابن » ام 

رب هوالع  .دش  دیدشت  قارع  تامجاهت  ناضمر ، تایلمع  یماکان  رثا  رب  هکلب  تشادن  قارع  رب  هدنرادزاب  ریثأت  اهنت  هن  ناریا  يژتارتسا 
نب ملسم  تایلمع  زا  لبق  یمشاه  ياقآ  .دندادن  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  چیه  ثعب  میژر  هیلع  مایق  يارب  ماما  مایپ  هب  قارع  مدرم  نیا ،
ياه فرح  رگا  .دننک  زاب  بوخ  ار  ناشـشوگ  مادص  نایماح  مادـص و  : » تفگ هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  زیمآرادـشه  مایپ  اب  لیقع 

رسارس رد  رگید  زور  دنچ  ات  دشن  رگا  زورما و  ام  .دننک  شوگ  منزب  مهاوخ  یم  الاح  هک  ار  ییاه  فرح  دندرکن  شوگ  ار  نم  یلبق 
ناـشیا .مینک » یم  رقتـسم  دریگب  شتآ  ریز  دـناوت  یم  ار  قارع  كاـخ  لـخاد  رتمولیک  اـت 50  هک  نزرود  ياـه  پوت  اـج  همه  زرم ،

هک مینک  نوریب  هقطنم  زا  ار  ثعب  بزح  مادص و  میریگب و  ار  نامقح  میگنجب و  يا  هویـش  اب  میهاوخ  یم  ام  : » درک يروآدای  اددجم 
 . (3) .تسا » لصا  يژتارتسا و  نیا  نامگنج  تکرح  رد  ام  يارب  دوشن ، مامت  قارع  مدرم  زا  رفن  اه  نویلیم  یگراوآ  تمیق  هب 

عـضو هک  تسین  لوبق  لباق  رگید  نیا  : » درک مالعا  قارع  تالمح  زا  ینارگن  اـب  یمـشاه  ياـقآ  یتامدـقم ، رجفلاو  تاـیلمع  زا  سپ 
کـشوم ناراب  ریز  درک  ءاضتقا  شتوهـش  تقو  ره  ار ، لوفزد  لثم  يرهـش  دشاب  هتـشاد  تئرج  مادـص  هک  دـبای  همادا  يروط  گنج 

رد رییغت  ار  ناریا  خساپ  یمشاه  ياقآ  لاح ، نیع  رد  .دریگب »

103 ص :

.1361  / 6  / 17 ص 13 ، دلج 17 ، رون ، هفیحص  . 414 - 1
.1361  / 4 زور 31 /  شرازگ  ص 350 ، ذخأم 57 ، . 415 - 2

.1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ  ص 71 و 72 ، ذخأم 157 ، . 416 - 3
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، قح قاقحا  تلاح  هب  دـیایب و  نوریب  یعافد  تلاح  زا  دـیاب  اه  نادـیم  رد  یماـظن  ياـه  تکرح  : » تفگ تسناد و  یماـظن  يژتارتسا 
لیدبت دنریگب ، اهرگمتـس  نیا  زا  ار  ناشقح  دنناوتب  قارع  مدرم  هکنیا  يارب  یهار  ندرک  زاب  قارع و  هعماج ي  حالـصا  قح ، نتفرگ 

یلاـع ناوید  سیئر  ریزو و  تسخن  روـهمج و  سیئر  هارمه  : » دـیوگ یم  یمـشاه  ياـقآ  زین  رجفلاو 1  تاــیلمع  زا  سپ   (1) .دوش »
دـندرک و ربص  هب  رما  تفلاخم و  ماما  میدرک ، تروشم  قارع  ياهرهـش  هب  هناخپوت  هلمح ي  هب  عجار  میتفر ، ماـما  تمدـخ  هب  روشک 

نامرف يارجا  هرابرد ي  ماما  اـب  هسلج  زا  سپ  یلیبدرا  يوسوم  ياـقآ  دـعب  زور  تسیب   (2) .میتسین » فرط  قارع  مدرم  اب  ام  دـنتفگ :
ار اهرهـش  میگنجب و  نادیم  رد  دیاب  دـنا  هتفگ  ماما  : » دـیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  هب  قارع  ياهرهـش  هب  هلمح  رد  ماما ، يا  هدام  تشه 

 . (3) .مینزب » دیابن 

رد :» دیوگ یم  قارع  ياهرهـش  هب  هلمح  قارع و  لخاد  هب  دورو  رد  ناشیا  تفلاخم  لیلد  ماما و  رظن  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  اهدعب 
هلدا زا  یکی  .دنتسه  ام  اب  قارع  مدرم  هک  دنتفگ  یم  ناشیا  مینکب  لثم  هب  هلباقم  میتساوخ  یم  ام  یتقو  نآ  زا  دعب  ناضمر و  تایلمع 
مدرم بصعت  دنوش و  یم  تیذا  مدرم  دنتفگ  یم  هک  دوب  نیا  میورن  قارع  كاخ  لخاد  ام  هک  دندرک  یم  نایب  ماما  ترـضح  هک  يا 

رد ام  ندش  لخاد  اب  قفاوم  هک  ناشیا  تاظحالم  زا  یکی  ینعی  دوش ؛ یم  ام  هیلع  مادـص و  عفن  هب  ادـعب  تسین ، مادـص  عفن  هب  اه  نآ 
یم رکف  هنوگ  نیا  مه  رخآ  ات  میهدـن و  رارق  نامدوخ  لباقم  رد  ینطو  یلم -  بصعت  اـب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  دـندوبن ، قارع  كاـخ 

 . (4) .دندرک »

اب نارهت  هب  اهدعب  دش و  دـیدشت  قارع  تالمح  هنماد ي  یتح  دـشن و  اهرهـش  هب  یقارع  ياهامیپاوه  هلمح  زا  عنام  ماما  رکفت  هچرگ 
نیا مدرم  قارع و  میژر  نایم  کیکفت  قارع و  مدرم  اـب  یگتـسبمه  هیاـپ ي  رب  ماـما  رکفت  رب  مکاـح  قطنم  یلو  درک  هلمح  کـشوم 

هب قارع  مدرم  ندـش  کیدزن  زا  لاح  نیع  رد  دـیامن و  يرادرب  هرهب  قارع  میژر  هیلع  دوجوم  فاکـش  زا  دوب  لیام  ماـما  .دوب  روشک 
.دوب نکمم  یماظن  تایلمع  قیرط  زا  نمشد  یعطق  تسکش  اب  یماظن و  يزوریپ  بسک  اب  يژتارتسا  نیا  ققحت  .دوش  عنام  ثعب  میژر 

تردق زا  یشان  بعر  هلیسو  نیدب  ات 

104 ص :

.1361  / 10  / 3 ص 320 ، ذخأم 157 ، . 417 - 1
.1362  / 2  / 3 ص 52 ، ذخأم 150 ، . 418 - 2

.1362  / 2  / 24 ص 83 ، ذخأم 150 ، . 419 - 3
.1379  / 12  / 1 یمشاه ، ياقآ  اب  هدنسیون  یصاصتخا  هبحاصم  . 420 - 4
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ناضمر تایلمع  زا  سپ  هک  یتروص  رد  .دنیامن  مادـقا  ثعب  میژر  اب  هلباقم  هب  مدرم  دوش (1) و  هتـسکش  قارع  لخاد  رد  ثعب  میژر 
رد ناریا  هب  راشف  دیدشت  يارب  الباقتم  قارع  دوب و  شهاک  هب  ور  نمشد  یعطق  تسکـش  يزوریپ و  هب  یبایتسد  ناکما  یماظن  رظن  زا 
اب ات  دیـشوک  یم  قارع  .دوب  یماظنریغ  قطانم  اهرهـش و  هب  تالمح  هنماد ي  شیازفا  یماـظن و  دـیدج  تازیهجت (2)  تفایرد  لاـح 

 . .دیامن (4) راداو  حلص  ای  سب  شتآ  شریذپ  هب  ار (3)  ناریا  ییاوه ، يرترب  زا  يرادروخرب 

هنحـص رد  مدرم  روضح  دندرک  يراودـیما  راهظا  ماما  .دروآ  دوجو  هب  يا  هدـننک  نارگن  تیعـضو  اهرهـش  هب  قارع  تالمح  موادـت 
زا دنا  هدش  هتسخ  مدرم  دنیوگ  یم  دنا و  هتـسشن  هناخ  رد   » هک یناسک  ربارب  رد  الباقتم  (5) و  دنوشن » هتسخ  گنج  زا   » دوش و رتشیب 

« يزوریپ ات  گنج  گنج ،  » راعـش نداد  رـس  زا  ینوکـسم ، قطانم  هب  کشوم  تباصا  زا  سپ  مدرم  شنکاو  هب  هراـشا  اـب   (6) گنج »
، فرط کـی  رد  هک  دوب  زاس (8)  تشونرـس  گنج   » قارع اب  گنج  ماـما  رظن  زا  .دـندرک  هدافتـسا  مدرم  یحور  یگداـمآ  يارب   (7)

گرزب ياه  تردق  زا  هدیرب  ناریا  تلم  هک  یلاح  رد  دوب  هدمآ  نادیم  هب  اه  تردـق  همه ي  ینابیتشپ  تازیهجت و  همه ي  اب  نمـشد 
هچ ره  (9) و  دنناسرب » رخآ  هب  ار  تشونرـس  نیا  دیاب  هک  دنتـسه  ام  ياه  ناوج  نیا   » دوب و نادـیم  رد  گرزب  يادـخ  هب  ياکتا  اب  و 

 . .میناسرب (10) نایاپ  هب  يزوریپ  اب  ار  گنج  رتدوز 

هب .دـندرک  تقفاوم  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  اب  دـیکأت و  گـنج  همادا ي  ترورـض  رب  ینیمخ  ماـما  تاـظحالم ، نیمه  بوچراـچ  رد 
قارع اریز   (11) .دنتشادرب » تسد  تفلاخم  زا  روهمج  سیئر  اب  تاقالم  رد  زورید  ماما  هرخالاب  : » یناجنسفر یمشاه  ياقآ  هتشون ي 

یتیاضران هتفر  هتفر  هدش و  رت  صیرح  تالمح  رد 

105 ص :

قارع رد  هضافتنا  عوقو  تیوک ، رد  مادص  تسکش  زا  سپ  یلو  دشن  عقاو  قارع  اب  ناریا  گنج  هرود  رد  هچرگ  هثداح  نیا  . 421 - 1
.دوب قارع  رب  یماظن  يزوریپ  تاریثأت  زا  يا  هنومن 

هب هلمح  يارب  اهروشک  ریاس  هسنارف و  زا  تسوزگا  ياـه  کـشوم  ژاریم و  درادـناتا ، رپوس  ياـهامیپاوه  تفاـیرد  هراـبرد  . 422 - 2
.دش دهاوخ  ثحب  دعب  تاحفص  رد  یماظنریغ  قطانم  یتفن و  تاسیسأت 

یم تایانج  وحن  نیا  اب  تسا  هدرک  نامگ  مادـص  : » دنتـشاد ار  ریـسفت  نیمه  اهرهـش  هب  قارع  تالمح  تیهاـم  زا  زین  ماـما  . 423 - 3
،1362  / 5  / 20 « ) .دنک یم  رت  ممصم  ار  ام  رود و  حلص  زا  ار  وا  تایانج ، زا  کی  ره  هکنآ  لاح  دنک و  لیمحت  ام  رب  ار  حلص  دناوت 

(. ص 63 ج 18 ، رون ، هفیحص 
ص 182. ذخأم 72 ، . 424 - 4

.1362  / 3  / 14 ینیمخ ، ماما  ص 85 ، ، 1374 یگنادواج ، زار  تزع  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح و  داینب  . 425 - 5
ص 69. دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 426 - 6

.نامه . 427 - 7
ص 60. نامه ، . 428 - 8
ص 60. نامه ، . 429 - 9

.1362  / 5 ینیمخ 17 /  ماما  ص 40 ، ذخأم 242 ، . 430 - 10
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.1362  / 11 شرازگ 19 /  ص 481 ، ذخأم 150 ، . 431 - 11
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دـش رارق  .دریگب  تروص  لثم  هب  هلباقم   (2) یگدنرادزاب » فده   » اب دـش  رارق  نیاربانب  .دش (1)  یم  راکشآ  حلـسم  ياهورین  مدرم و 
 . .دوش (3) هداد  قارع  مدرم  هب  مزال  رادشه  ینوکسم  قطانم  هیلخت  يارب  ناراب  کشوم  زا  لبق 

شیپ قطن  رد  یمشاه  ياقآ  مالعا  اب  نامزمه  و  یگدنرادزاب » فده  اب  شنکاو   » هب توکس »  » زا ناریا  تسایـس  رییغت  اب  بیترت  نیدب 
ار مادقا  نیا  سلجم  ناگدنیامن  رثکا  .دش  زاغآ  یلبق  راطخا  اب  نیقناخ  یلدنم و  هرصب ، رهـش  هس  ناراب  هلولگ  سلجم ، رد  روتـسد  زا 

 . .دش (4) مدرم  يدنسرخ  بجوم  لثم  هب  هلباقم  تسایس  دندرک و  دیکأت  يا  هینایب  ياضما  اب 

حلص هب  ناریا  شرگن  رد  رییغت 

رب هیکت  اب  حلـص  هب  یبایتسد   » يارب ار  ناریا  يژتارتسا  قارع ، شترا  یعافد  ییاناوت  شیازفا  مادص و  زا  گرزب  ياه  تردـق  تیامح 
مه درک و  داجیا  یجیردت  يرییغت  یماظن ، ياه  کیتکات  یتایلمع و  رکفت  رد  مه  عوضوم  نیا  .درک  هارمه  یماکان  اب  يزوریپ » کی 

لماعت رد  دنور  نیا  همادا ي  .داهن  ياج  رب  یتارییغت  دوب  حلـص  هب  شرگن  هوحن ي  یجراخ و  طباور  لماش  هک  یـسایس  هصرع ي  رد 
.دوب رثؤم  رایسب  همانعطق ي 598  ربارب  رد  شنکاو  ماجنارس  للم و  نامزاس  لک  ریبد  اب  ناریا  لاعف 

یلیلحت گنج  رد  گرزب  ياه  تردق  تسایـس  زا  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  ناضمر  تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  اب 
هقطنم فادها  هب  ناشیا  .دنامب » اه  لاس  قارع  ناریا و  گنج  هک  دنراد  لیامت  دوجو  همه ي  اب  ناشیاهاعدا  فالخرب  : » تفگ درک و 

« .دنـشاب مه  ربارب  رد  روشک  ود  دـبای و  همادا  گنج  هک  تسا  نیا  ناش  همانرب  : » درک هفاضا  هراشا و  یمالـسا  يروهمج  نانمـشد  يا 
نمض یمشاه  ياقآ  .میگنجب (6)  مه  لباقم  میـشاب ، مه  ام  دشاب و  مادص  ات  دـنامب  يروج  کی  گنج  نیا  دـنهاوخ  یم  اه  نآ   (5)
هراشا ناضمر  تایلمع  فده  ترورض و  رب  اددجم   (7) دیوگ ،» یم  غورد  دوشب  مامت  گنج  دیوگ  یم  اکیرما  رگا   » هکنیا رب  دیکأت 
نیمه میدـنام ، یم  نامیاهزرم  رد  ام  رگا  .تسا  اهنیا  بولطم  هقطنم  رد  هک  یعـضو  نیرت  یلاع  حلـص ، هن  گـنج  هن  : » تفگ درک و 

ام هب  هن  دوب 

106 ص :

.1362  / 11 شرازگ 19 /  ص 481 ، ذخأم 150 ، . 432 - 1

.1362  / 11 شرازگ 19 /  ص 481 ، ذخأم 150 ، . 433 - 2
.1362  / 11 شرازگ 23 /  ذخأم 485،150 ، . 434 - 3

.1362  / 11 شرازگ 23 /  ص 485 ، ذخأم 150 ، . 435 - 4
.1361  / 5 مود 8 /  هبطخ  ص 400 و 401 ، ذخأم 157 ، . 436 - 5

.1362  / 7 مود 22 /  هبطخ  ص 111 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 437 - 6
ص 417. ، 1361  / 5  / 8 مود ، هبطخ  يد 1362 ، مراهچ ، دلج  یمالسا ، يروهمج  بزح  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  . 438 - 7
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 . (1) .دننک » ینیشن  بقع  دنراد  هک  ییاه  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رضاح  هن  دنداد و  یم  تراسخ 

: دندرک دیکأت  هراشا و  گنج  عوضوم  اب  نانبل  هب  لیئارـسا  موجه  نایم  یگتـسویپ  رب  اددجم  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  زین  ینیمخ  ماما 
ار يرادرب  هرهب  دنکب و  ادیپ  همادا  مه  گنج  نیا  هک  دوب  نیا  حرط  نیا  زا  فدـه  .دـش  لمع  اکیرما  حرط  اب  هک  دوب  يا  هلئـسم  نیا  »

ماما رظن  زا   (3) .دنک » ادـیپ  لاجم  بصاغ  لیئارـسا  دوش و  دوخ  روشک  زا  عافد  مرگرـس  ناریا  ردـتقم  تلود  ات   » (2) .دنکب » اکیرما 
ار مالسا  دنسرت و  یم  مالسا  زا  اه  نآ  هکلب  دنبوکب  دنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دنراد و  هگن  دنهاوخ  یم  ار  مادص  صخـش  هن  اه  تردقربا 

 . .دننک (4) یم  يرادفرط  وا  زا  دنفلاخم و  ام  اب  تهج  نیا  زا  دنبوکب  دنهاوخ  یم 

هقطنم و رد  دوخ  فادها  لابند  هب  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  اب  اکیرما  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  روصت  نیا  هک  لاح  نیع  رد 
ياـه يراوـشد  اـه و  یگدـیچیپ  رب  هک  تشاد  دوـجو  یعناوـم  گـنج  ماـمتا  يارب  یلو  تسا  قارع  ناریا و  ياوـق  هیزجت ي  فدـه 

رب ناـنچمه  درک ، یم  يراـشفاپ  یماـظن  مادـقا  رب  دوخ  فادـها  نیمأـت  يارب  هک  یلاـح  رد  ناریا  لـیلد ، نیمه  هب  .دوزفا  یم  دوجوم 
همادا گنج و  یعافد  تیهام  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  ینیمخ  ماما  .تشاد  دـیکأت  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دوخ  یلوصا  طـیارش 

ام .میهاوخ  یم  هچ  ام  دننیبب  دنتـسه  لداع  هک  یـصاخشا  : » دندومرف دنداد (5) و  حیـضوت  ار  ناریا  قطانم  زا  یخرب  رب  قارع  لاغـشا 
هب کمک  میتسه ، یناج  میرادرب  راـکتیانج  زا  تسد  اـم  رگا  دوشب ، ناربج  دـیاب  تاـیانج  نیا  تسا ، هدرک  یتاـیانج  نیا  مییوگ  یم 

ار زواجتم  دوش  یمن  یلو  مینک ، حلـص  میرـضاح  ام   » هک دـندرک  یگداـمآ  مـالعا  ماـما   (6) .تسا » یتیانج  کـی  شدوخ  تیاـنج ،
هصخشم ماما  رظن  زا  حلص  موهفم  عقاو ، رد   (7) .دهد » یمن  ام  هب  يا  هزاجا  نینچ  مالسا  تفرگن ؛ ار  زواجت  تمارغ  درکن و  تازاجم 

دقتعم تشاد  مادص  تیـصخش  زا  هک  یتشادرب  اب  ماما  .دشابن  نکمم  مادـص  اب  حلـص  هب  یبایتسد  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  تشاد  ییاه 
( هاش میژر   ) قباس تلود  اب  وا  .تسین  رابتعا  دنک  یم  هک  یتادهعت  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا  یناج  کی  مادص  : » دوب

107 ص :

.نامه . 439 - 1
.1361  / 6  / 14 ص 6 ، دلج 17 ، رون ، هفیحص  . 440 - 2

.1362  / 6  / 31 ص121 ، دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 441 - 3
.1362  / 6  / 28 ص111 ، نامه ، . 442 - 4

ص 7. ذخأم 257 ، . 443 - 5

ص 7. ذخأم 257 ، . 444 - 6
ص 14. ذخأم 257 ، . 445 - 7

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_107_7
http://www.ghaemiyeh.com


وا اب  دوشب  هک  تسین  یناسنا  کی  ار ، شراکفا  دنک  یم  ضوع  زور  ره  وا  دز  مه  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  دـهعت  دوب  ینوناقریغ  هکنیا  اب 
یم راهظا  ماما  لـیلد  نیمه  هب   (1) دهد »؟ یم  همادا  حلـص  نیا  هب  مینک  حلـص  مادص  اب  ام  رگا  هک  دینک  یم  نامگ  امـش  .درک  حلص 

رد هک  دنناد  یم  ییاه  حلص  لثم  ار  اه  حلص  اه  نآ  تسا ، یچ  دنمهفب  دنناوت  یمن  مادص  لاثما  میهاوخ ، یم  هک  یحلص  نآ  : » درک
هچ هک  دوب  گنج  رد  ناش  نطاب  دندرک  یم  حلص  هک  لاح  نیع  رد  دندرک ، یم  حلص  مه  اب  مصاختم  ياه  تلود  قباس ، ياه  نامز 
هن میهاوخ  یم  حلـص  ام  : » دندرک دیکأت  ناشیا   (2) .تسا » حلص  خنـس  نیا  یمادص  حلـص  .ار  همه  دنپاچب  دننک و  ادیپ  تصرف  تقو 

.دنکب ترارـش  اهدعب  دنکب و  ادیپ  تلهم  حلـص  مسا  هب  مادص  دنتـساوخ  یم  شنایماح  مادـص و  ماما  رظن  زا   (3) .ار » یمادص  حلص 
زا لوا  نامه  دـنکب ، ییاکیرما  حلـص  تساوخ  یم  رگا  ناریا  تلم  تسا و  ییاکیرما  یحلـص  اکیرما ، حرط  اـب  یحلـص  نینچ  (4) و 

، میریذپ یمن  ام  دیوگب ، رگا  مه  تینما  ياروش  : » دیوگ یم  ینیمخ  ماما  هکنانچ  ار  یحلـص  نینچ  اتعیبط  .دش (5)  یمن  ادج  اکیرما 
حلص یلو  میراد  لوبق  ار  حلص  ام  .دریذپ  یمن  ار  حلـص  نیا  یلقاع  چیه  میریذپب ، میناوت  یمن  ار  حلـص  روطنیا  ام  دنیوگب ، ملاع  همه 

 . (6) .دوش » ناربج  روشک  نیا  تراسخ  دیاب  هک  یحلص  .تسا  هدرک  هچ  زواجتم  دنمهفب  دیاب  هک  یحلص  .هنادنمتفارش 

یـسایس و عاضوا  هب  هجوت  اب  رظن و  دروم  لوصا  بوچراچ  رد  يرگیجنایم  ياه  تئیه  ياهداهنـشیپ  شالت و  ربارب  رد  ناریا  شنکاو 
روهمج ياـسؤر  هماـن  ربارب  رد  هکناـنچ  .تفرگ  یم  تروص  قارع  ناریا و  ناـیم  دوجوم  هنزاوـم ي  یماـظن و  ياـه  تاـیلمع  جـیاتن 
لیلحت نینچ  دوب و  هتشذگ  لومعم  قبط  ناریا  باوج  ناضمر  تایلمع  نامز  رد  هرکاذم  يرگیجنایم و  يارب  هنیگ  ناتسکاپ و  هیکرت ،
داجیا ام و  ناگدنمزر  هیحور ي  ندروآ  نییاپ  اوق و  دیدجت  تهج  هب  مادـص  يارب  تصرف  نتفرگ  يارب  رتشیب  اه  شالت  نیا  هک  دـش 

چیه بارعا  اـی  قارع  هک  دوـب  نیا  يریگ  هجیتـن  نیا  لـیالد  زا  یکی  .تسا (7)  گنج  ندوب  يدـج  صوصخ  رد  اـه  نآ  رد  دـیدرت 
رصقم زایتما و  نداد  تمارغ و  نتخادرپ  تهج  رد  يدج  داهنشیپ 
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هک یـشقن  هب  هجوت  اب  ناضمر -  تایلمع  زا  سپ  ریازجلا  شـالت  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  هکنآ  لاـح  دـندادن  هئارا  مادص (1)  نتسناد 
یمـشاه ياقآ  هکنانچ  .دوب  تبثم  تشاد -  داد 1975 م  رارق  قارع  ناریا و  یماـظن  يریگرد  هب  نداد  ناـیاپ  رد  ریازجلا  نیا  زا  شیپ 

زین ام  هک  تسا  هدومن  یگدامآ  مالعا  گنج  همتاخ  روظنم  هب  شالت  يارب  ریازجلا  تلود  زین  راب  نیا  : » دـسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد 
.درک (3) مـالعا  ریازجلا  شـالت  ربارب  رد  ار  عضوم  نیمه  زین  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدـنهم   (2) .مینک » یم  لابقتـسا  نآ  زا 
هعیاش ي زورب  زا  سپ  یتح  دیـسرن و  هجیتن  هب  زین  اه  شالت  نیا  اما   (4) دهد ، همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  ریازجلا  دش  ببـس  رما  نیا 
هک دـندرک  لقن  : » درک مالعا  نارهت  هعمج ي  زاـمن  رد  یمـشاه  ياـقآ  مادص (5) ،  طوقـس  همکاحم و  طرـش  زا  ناریا  ینیـشن  بقع 

تمارغ نتفرگ  طقف  درادـن و  یفرح  مادـص  طوقـس  يور  ناریا  هک  تسا  هتفگ  هتـشگرب و  هدـمآ و  اجنیا  هب  ریازجلا  هجراخ ي  ریزو 
 . (6) .تسین » هنوگنیا  هن  تسا ، حرطم 

اهنت نیا  زا  شیپ  رگا  عقاو  رد  .داد  رییغت  يا  هزادنا  ات  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  درکیور  یماظن  یسایس -  تالوحت  اجیردت 
ياقآ دش  ماجنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ییاه  تایلمع  هلـسلس  هب  هجوت  اب  دیدج و  هرود ي  رد  دش  یم  دیکأت  یماظن » لح  هار   » رب

یتح  » دوخ تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  هتـشون ي  هب   (7) .مینک » لیمحت  میهاوخ  یمن  گنج  اب  ار  حلـص  : » درک دیکأت  یمـشاه 
فرط هب  تسا  رتـهب  هک  دوب  نیا  ناـشرظن  دـش  تبحـص  گـنج  هب  عجار  ینیمخ )  ) اـقآ دـمحا  اـب  یتـقو  رجفلاو 1  تاــیلمع  زا  سپ 

بلط و گنج  ار  ناریا  ات  دندرک  زاغآ  ار  يدیدج  یتاغیلبت  دـنور  یناهج  رابکتـسا  قارع و  هکنیا  نمـض  .میورب (8)  حلص  يرارقرب 
، طیارش اب  یلو  مینک  یمن  حلـص  مادص  اب  : » دندرک مالعا  دنتفرگ و  يدیدج  عضوم  زین  ماما   (9) .دننک » یفرعم  بلط  حلص  ار  قارع 

سب و شتآ 
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.نامه . 453 - 1
.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 408 ، ذخأم 57 ، . 454 - 2
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ره دنک  مالعا  يا  هبحاصم  یط  یمـشاه  ياقآ  عافد ، یلاع  ياروش  هبوصم ي  ساسا  رب  دش  رارق   (1) .میریذپ » یم  ار  گنج  هکراتم 
مادـص رب  یماظن  راـشف  همادا ي  رب  هکنیا  نمـض  تاـظحالم  نیا  .دـیاین (2)  ناریا  هب  درادـن  يا  هزات  داهنـشیپ  هک  يرگیجناـیم  تئیه 

هرابرد ي هکنانچ  .دروآ  دوجو  هب  یتارییغت  اجیردـت  ناریا  تاـغیلبت  یجراـخ و  تسایـس  هصرع ي  رد  لاـح  نیع  رد  دش (3)  دیکأت 
نیا رد  يا  هزادنا  ات  مه  ار  ماما  دییأت  یمـشاه  ياقآ  .تفرگ (4)  تروص  یتبثم  شنکاو  يو  ياهداهنـشیپ  ناتـسبرع و  هاش  دهف  مایپ 
راعـش عطق  داهنـشیپ  اب  ماما  داد  عالطا  ناشیا  هب  یمـشاه  ياقآ  اب  یـسامت  یط  اقآ  دمحا  موحرم  نینچمه  .دروآ (5)  تسد  هب  هـنیمز 

نیا اـب  اـه  ییاـمیپهار  ندرک  دودـحم  اـب  نینچمه  .دـنا  هدرک  تقفاوم  یتـلود  ياـه  هناـسر  زا  يوروش  رب  گرم  اـکیرما و  رب  گرم 
 . .دندرک (6) قفاوت  نالوئسم  دننک  یمن  تکرش  یلوا  روش  نآ  اب  مدرم  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هبذاج  مک  مک  هک  لالدتسا 

مود لصف  يریگ  هجیتن 

هب گـنج  همتاـخ ي  اـی  همادا  دوـب ، قارع  شترا  راـیتخا  رد  هک  یلاغـشا ، قطاـنم  زا  یعیـسو  شخب  يزاـسدازآ  رهـشمرخ و  حـتف  اـب 
یللملا نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  ریاـس  قارع و  ناریا و  يریگ  میمـصت  لـفاحم  اـه و  هناـسر  رد  يدـج  یـساسا و  رایـسب  یعوضوم 

.دش لیدبت 

ناوـنع هب  یبـالقنا  ناریا  روـهظ  اریز  دوـب ؛ زیمآ  هرطاـخم  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاـب  يارب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  ياهدـمایپ 
برغ اکیرما و  ياه  تسایـس  رد  عوضوم  نیا  .دیـشک  یم  شلاچ  هب  ار  برغ  عفانم  داد و  یم  رییغت  ار  هنزاوم  يا  هقطنم  رترب  تردـق 

ياه هتساوخ  نیمأت  تسخن  دنتـشاد ؛ ور  شیپ  رد  هنیزگ  ود  قارع  نایماح  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  یـساسا  يا  هتکن  ناریا  اب  دروخرب  رد 
دوب قارع  رب  ناریا  يرترب  نتخانش  تیمـسر  هب  يانعم  هب  هنیزگ  نیا  .دوب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  قارع و  نتخانـش  زواجتم  اب  ناریا 

.دشن هتفریذپ  هجیتن  رد  تشاد  عیسو  ياهدمایپ  هقطنم  رد  قارع و  لخاد  رد  و 

ياه هتساوخ  هب  هجوت  زا  يراددوخ  اب  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  مود ، هنیزگ ي 

110 ص :

.1361  / 8 شرازگ 1 /  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 22 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 462 - 1
.1361  / 8 شرازگ 10 /  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 23 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 463 - 2

.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 408 ، ذخأم 57 ، . 464 - 3
ص 355. ذخأم 150 ، . 465 - 4

.1362  / 1  / 27 و 39 ، ص 38 ، ذخأم 150 ، . 466 - 5
.1362  / 1  / 16 ص 24 ، ذخأم 150 ، . 467 - 6
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هب هدرتسگ  کمک  ياه  هنیمز  يزاس  مهارف  ناریا و  ياـه  يزوریپ  رطخ  هراـبرد ي  عیـسو  تاـغیلبت  تازاوم  هب  هنیزگ  نیا  .دوب  ناریا 
.دش باختنا  قارع 

هلیسو نیا  هب  ات  دهد ، نایاپ  گنج  هب  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  هکنآ  تسخن  تشاد ؛ ور  شیپ  هنیزگ  ود  یتیعـضو  نینچ  رد  ناریا 
شریذـپ اب  اـی  دـیامن  نیمـضت  نیمأـت و  ار  روشک  یلم  تینما  نآ ، ددـجم  رارکت  زا  يریگولج  تادـیدهت و  عفر  هنـالداع و  حلـص  اـب 

زاغآ فالتخا  دروم  تاعوضوم  هرابرد  ار  قارع  اب  هرکاذـم  سب ، شتآ  يرارقرب  اب  تقفاوم  مالعا  نمـض  برغ ، اـکیرما و  داهنـشیپ 
.دنک

لیئارـسا اب  یبرع  ياـهروشک  هبرجت ي  هب  هجوت  اـب  قارع  اـب  هرکاذـم  سب و  شتآ  شریذـپ  ياهدـمایپ  زا  روشک  رد  دوجوم  ینارگن 
اب ییا  هقطنم  فرـصت  اب  ناریا  دیدج  يژتارتسا  دش  ببـس  نیـشیپ ، ياه  يزوریپ  همادا ي  رد  قارع  رب  يزوریپ  هب  يراودیما  اب  هارمه 

.دوش ارجا  یحارط و  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  شنایماح  قارع و  هب  راشف  مرها  هب  نآ  لیدبت  تیمها و 

نایاپ يارب  دوخ  فادها  ققحت  لابند  هب  ناریا  هک  یلاح  رد  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  دـیدج  هلحرم ي  زاغآ  هلزنم ي  هب  ناضمر  تایلمع 
زا هلیـسو  نیدب  ات  دیزگرب  ناریا  تامجاهت  راهم  يارب  ار  قلطم  عافد  يژتارتسا  یللملا ، نیب  تیامح  تحت  قارع  دوب ، گنج  هب  نداد 

یجراخ طباور  شرتسگ  يارب  يژتارتسا  نیا  بوچراچ  رد  قارع  .دـیامن  يریگولج  گنج  تالوحت  دـنور  رد  کیژتارتسا  شخرچ 
گنج همادا ي  هنیزه ي  شیازفا  هجیتن  رد  ناریا و  يداصتقا  ناوت  لیلحت  يارب  دیشوک و  یم  اکیرما  اب  طابترا  يرارقرب  هژیو  هب  دوخ 

.درک هلمح  كراخ  هریزج ي  هب  ناریا ، يارب 

گنج تشونرس  نییعت  يارب  اددجم  درک و  لیلحت  هیزجت و  ار  دوخ  یماکان  للع  ناضمر  تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  زا  سپ  ناریا 
هجیتن هب  یلو  دش  ماجنا  فادها  نیا  اب  رجفلاو 1  تایلمع  سپس  یتامدقم و  رجفلاو  تایلمع  .تفرگ  رس  زا  ار  دوخ  یماظن  یتامادقا 

.دیسرن

ذاختا هب  هکنیا  رب  هوالع  كراخ  هریزج ي  هب  هلمح  اهرهـش و  گنج  اـب  مدرم  رب  راـشف  یماـظن و  یماـکان  زا  ینارگن  هلحرم ، نیا  رد 
.داد رییغت  ار  حلص  ياه  شالت  هرابرد ي  ناریا  شرگن  دش ، رجنم  اهرهش  گنج  رد  لثم  هب  هلباقم  تسایس 

111 ص :
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هنزاوم يرارقرب 

هدنرب نودب  گنج 

زواجت زا  سپ  زور  تفه  اهنت  اکیرما ، قبسا  هجراخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  هک  هدنرب » نودب  گنج   » یـساسا میهافم  بوچراچ و 
هقطنم رد  ار  دوجوم  عضو  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  هک  دوب  رثأتم  یلک  رما  نیا  زا  درک  حرط  ناریا  هب  قارع 

يزوریپ ياهدـمایپ  لرتنک  راهم و  ترورـض  .تسا  هتفرگ  شلاچ  هب  ار  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  نارگیزاب  هیلک ي  عفاـنم  هداد و  رییغت 
هلباقم مدقم  طخ  رد  بوچراچ و  نیمه  رد  قارع  تفرگ و  رارق  گرزب  ياه  تردق  عامجا  قفاوت و  دروم  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا 
تیامح قارع  زا  ات  دـش  ببـس  تاظحالم  نیمه  هک  تسا  رظن  نیا  رب  شراک  میارفا  .درک  زاـغآ  ار  گـنج  ناریا  ماـظن  بـالقنا و  اـب 

برع و تما  نیب  گنج  رد  مدـقم  طخ  روشک  قارع  دـنک  اعدا  هک  دوش  هداد  هزاجا  نیـسح  مادـص  هب  دـیآ و  لمع  هب  یناهج  لماک 
 . .دنهدب (1) تاجن  یعطق  تسکش  زا  ار  قارع  ات  دندیشوک  سناجتمان  رایسب  ياهروشک  زا  یهورگ  .تسا  یبالقنا  ناریا 

يرادرب هرهب  ناریا و  کیتیلپوئژ  تیعقوم  اریز   (2) دـندوبن ؛ ناریا  رب  قارع  قلطم  يزوریپ  هب  لیام  گنج  زاغآ  زا  سپ  اه  ییاـکیرما 
ربارب رد  اکیرما  نیداینب  دربهار  نیاربانب ، .تخادـنا  یم  هرطاخم  هب  ار  برغ  عفانم  ناریا  یـشاپورف  زا  نیـشیپ )  ) يوروش (3) یلامتحا 

نودب گنج   » موهفم نداد  هئارا  اب  اکیرما  قبسا  هجراخ ي  ریزو  زادرپ و  هیرظن  رجنیسیک  يرنه  ار  قارع  ناریا و  گنج 

112 ص :

يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 468 - 1
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

ص 73.
.نایدورد دمحم  تابث ، یبایزاب  گنج  کن : . 469 - 2

زکرمتم فدـه  ود  رب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  تسایـس  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ماگنه  زا  رتناه ، نیریـش  مناخ  لیلحت  ربانب  . 470 - 3
پاچ زرفا ، نیراف  همانلصف ي  رتناه ، نیریش   ) .ناریا رب  يوروش  طلست  زا  يریگولج  یمالـسا و  بالقنا  ریثأت  ندرک  راهم  تسا : هدوب 

.1368  / 10  / 22 ش 947 ، روشک ، زا  جراخ  پاچ  ، زمیات ناریا  همان ي  هتفه  اکیرما ،
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یتح یتعنص و  ياهروشک  عفانم  مصاختم  نیفرط  زا  مادک  ره  لماک  يزوریپ  هک  دوب  رظن  نیا  رب  رجنیسیک  .درک (2)  نایب   (1) هدنرب »
رب راشف  لماع  قارع  يزوریپ  ار و  هقطنم  ياهروشک  ناهج و  يداصتقا  یسایس و  تابث  ناریا  يزوریپ  دزادنا ؛ یم  رطخ  هب  ار  يوروش 

.دش دهاوخ  تیوک  هژیو  هب  برع  ور  هنایم  ياهروشک 

یمظن روهظ  هب  انئمطم  سراف ، جیلخ  رد  اوق  هنزاوم ي  رییغت  رب  هوالع  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  نارگلیلحت ، زا  یکی  هتشون  هب 
ناملـسم ياـه  يروهمج  تینما  ناتـسناغفا و  رد  يوروش  تیعقوـم  يارب  نیا  دـیماجنا و  یم  تسا ، ناریا  نآ  تیزکرم  هک  یمالـسا ،

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  یبولطمان  ياهدمایپ  يوروش ، يزکرم  يایسآ 

دروآ دوجو  هب  ار  یتیعـضو  اددجم  یپرد  یپ  تایلمع  نیدـنچ  رد  قارع  تسکـش  گنج و  مود  لاس  رد  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ 
هامریت 1361 و رد  رجنیـسیک  ساسا  نیمه  رب  .دـش  یم  ینیب  شیپ  هقطنم  دوجوم  عضو  رد  رییغت  قارع و  یعطق  تسکـش  لامتحا  هک 

تیمها هقطنم و  رد  اکیرما  عفانم  دـیدهت  هب  هراشا  اب  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  رد  يا  هلاـقم  یط  ناـضمر  تاـیلمع  هناتـسآ ي  رد 
لیلد نیا  هب  سب » شتآ   » رب دـیکأت   (3) .دوش » رارقرب  سب  شتآ  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  اـم  عفن  هب  نیا  :» درک يروآداـی  اوق » نزاوـت  »
لیلد هب  عوضوم  نیا  يارب  مزـال  ینیب  شیپ  دـندوب و  نارگن  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  شرتـسگ  بقاوع  هب  تبـسن  وس  کـی  زا  هک  دوـب 
ناریا يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  يانعم  هب  ناریا  هب  زاـیتما  هنوگ  ره  نداد  رگید ، يوس  زا  دوب و  هتفرگن  تروص  قارع  ياـه  يرترب 

ياه شالت  روحم  سب » شتآ  يرارقرب   » يارب راشف  نیارباـنب ، .دوب  داـضت  رد  برغ  اـکیرما و  عفاـنم  اـب  عوضوم  نیا  دوب و  هقطنم  رد 
نیا ياه  تساوخرد  ناریا و  رترب  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  یصخشم  داهنـشیپ  هنوگ  چیه  تفرگ و  رارق  اکیرما  یتاغیلبت  یـسایس - 

.دشن هئارا  هیهت و  روشک ،

113 ص :

زا يدـنیاشوخان  هک  تفگ  دوش  یم  انئمطم  : » تشون یـسایس » میهافم  قارع ، ناریا و  گـنج   » هلاـقم ي رد  گـنیک  فلار  . 471 - 1
«، گنج یسررب   » همان ي هژیو  « ] .تسا هدوب  گنج  عورش  نامز  زا  یساسا  هدیقع  کی  دهد  تسکش  ار  يرگید  ناریا  ای  قارع  هکنیا 
رد یتوئردـنا ، ویلوج  ایلاتیا ، تقو  هجراـخ ي  ریزو  ص 166 [ رهم 1366  هاپـس ، لک  داتـس  یـسایس  تنواعم  سراف ،) جیلخ  نارحب  )
هب یهاگن  « ) .دنـشابن حتاف  گنج  نیفرط  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  قارع  ناریا و  گنج  يارب  لآ  هدیا  لح  هار  : » تفگ يا  هبحاصم 

(. ص 369 یتاغیلبت ، گنج  لاس   8
.نایدورد دمحم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  کن : . 472 - 2

ص 160 و ، 1382 متفه ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت : رهـشمرخ ، ات  رهـش  نینوخ  ناـیدورد ، دـمحم  . 473 - 3
.161
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قارع اریز  تخاس ؛ فرطرب  ار  اکیرما  هیلوا ي  ياه  ینارگن  يا  هزادنا  ات  رجفلاو 1  یتامدقم و  رجفلاو  ناضمر ، ياه  تایلمع  فقوت 
راهم و هلباقم و  تمواقم و  هب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  دوجوم  ياـه  تیاـمح  هب  هجوت  اـب  یعاـفد و  دـیدج  تیعـضو  رد  داد  ناـشن 

لیئارـسا طسوت  توریب  لاغـشا  زا  یـشان  تالـضعم  لح  رب  اکیرما  ياه  تسایـس  هرود ، نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  رداق  نآ  يزاـس  یثنخ 
ریثأت هقطنم  رد  ام  نادـحتم  رب  قارع  ناریا و  گنج  هک  یمادام  : » درک نایب  اکیرما  هجراخ  ترازو  ماقم  کی  هکنانچ  دـش و  زکرمتم 

 . (1) .میهد » یمن  تیمها  يا  هرذ  ام  دنزن  مه  رب  تردق  هنزاوم ي  ای  دراذگن 

زا گنج  هجیتن ، رد  دش و  رجنم  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  زا  اکیرما  ینارگن  عقاو ، رد 
تسا و هدیسر  تسب  نب  هب  گنج  دیسر  یم  رظن  هب  یتیعضو  نینچ  رد  .دش  لیدبت  یشیاسرف  یگنج  هب  هدنهد  رییغت  ایوپ و  یتیعـضو 

تیعضو نیا  شیادیپ  زا  ینارگن  .دش (2)  دـهاوخ  ور  هبور  يراوشد  اب  دوخ  تفن  تارداص  مظعا  شخب  نداد  تسد  زا  رثا  رب  قارع 
مهارف ار  اکیرما  تسایس  رییغت  ياه  هنیمز  ربیخ (4)  تایلمع  توریب و  رد  اکیرما  ياهورین  رقم  راجفنا  هثداح  ود  عوقو  اـب  هارمه   (3)

هراب نیا  رد  تسا و  هدرک  هجوت  يرگید  رظنم  زا  یجراخ  ياهروشک  یقبام  يوروش و  اکیرما ، تسایـس  رییغت  هب  یحابـصم  .تخاس 
ندوبن لیام  هرکاذـم و  قیرط  زا  لح  هار  کی  لوبق  يارب  راشف  لاـمعا  قیرط  زا  ناریا  ندرک  راداو  رد  تسکـش  زا  سپ  : » دـسیون یم 
هاگهگ دـیدشت  مغر  هب  هک  دنتـشاد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رد  یجراـخ  ياـهروشک  یقباـم  يوروش و  ناریا ، عضاوم  زا  تیاـمح  يارب 

يداصتقا و عبانم  هک  تفای  دهاوخ  همادا  ینامز  ات  هدیسر و  تسب  نب  هب  المع  گنج  نیا  يریگرد ،

114 ص :

.يدسا هرالگ  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  اکیرما و  هلاقم  ص 12 ، ، 1382  / 7  / 1 ناریا ، همانزور  . 474 - 1
 / 10  / 12 تسپ ، نتگنـشاو  ص 13 ، ، 1362  / 10  / 13 هژیو ،» ياـه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربـخ  . 475 - 2

.1362
شیپ لصف  رد  هک  درک  زاغآ  قارع  هب  ار  یتینما  یماظن و  تاعالطا  هدرتسگ ي  ياه  کمک  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  اکیرما  . 476 - 3

داـجیا ـالباقتم  قارع و  تـفن  رودـص  يارب  ار  یتالیهـست  درک و  قـیوشت  ار  قارع  اـب  یناـگرزاب  طـباور  اـکیرما  .دـش  هداد  حیــضوت 
.تشاد دوجو  قارع  تسکش  لامتحا  هب  تبسن  ینارگن  یعون  نانچمه  یلو  درک  زاغآ  اه  هنیمز  نیمه  رد  ناریا  يارب  تیدودحم 

ياهورین روضح  ناریا و  کیتکات  رییغت  هک  دوب  نیا  مهم  هلئسم ي  .دش  هداد  حیضوت  لبق  لصف  رد  ربیخ  تایلمع  هرابرد ي  . 477 - 4
عوضوم نیا  درک و  یم  نایب  قارع  یعافد  طوطخ  رد  ار  ناریا  ياهورین  هنخر ي  هرامعلا  هرصب -  هداج  عطق  هرصب و  لامـش  رد  ناریا 

.دش اکیرما  ینارگن  بجوم 
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 . (1) .دنیزگرب » ار  یسایس  یلح  هار  دوش  روبجم  اتیاهن  نارهت  دورب و  لیلحت  اجیردت  ناریا  یناسنا 

نانبل رد  اکیرما  تسکش 

هثداح نیا  هب  ناریا  شنکاو  .دوب  رثأتم  لاس 1361  رد  توریب  لاغشا  نانبل و  هب  لیئارـسا  یماظن  زواجت  زا  هنایمرواخ  دیدج  تالوحت 
.دوب لیئارـسا  هناـیمرواخ و  تـالداعم  هنحـص ي  رد  ناریا  يراذـگریثأت  روضح و  زاـغآ  هطقن ي  ناـنبل  رد  ناریا  ياـهورین  روضح  و 

هب یناوارف  ياه  شلاچ  عاضوا  لرتنک  تیریدـم و  رد  اکیرما  يارب  قارع  ناریا و  گنج  اب  هنایمرواخ  هنحـص ي  تالماعت  یگتـسویپ 
.دروآ دوجو 

نانبل رد  اکیرما  ياهورین  روضح  هب  اجیردت  لیئارسا ، زواجت  ربارب  رد  نایعیـش  هژیو  هب  نانبل  مدرم  شنکاو  نانبل و  رد  تالوحت  دنور 
دنک ینـالوط  ار  دوـخ  فـقوت  لیئارـسا  رگا  هک  دیـسر  یباـیزرا  نیا  هب  لیئارـسا  شترا  تاـعالطا  هبعـش ي  هکنیا  نمـض  .دـش  رجنم 

 / 8  / 1  ) ربتکا 1983م هبنـشکی 23  زور  دادـماب  رد  دـنور  نیا  رد  .دـیآ (2)  یمرد  لاعف  تمواقم  تروص  هب  نایعیـش  يدونـشخان 
ود یط  یتیلم ، دنچ  ياهورین  وضع  يوسنارف  نازابرتچ  رقم  توریب و  یللملا  نیب  هاگدورف  رانک  رد  اکیرما  نارادـگنفت  زکرم  ( 1362

.دندش حورجم  رگید  رفن  اه  هد  هتـشک و  زابرتچ  رادـگنفت و  .دـش 241  رجفنم  بمب  يواح  نویماک  ود  اب  هنابلط و  تداهـش  تایلمع 
رهـش رد  هرجـش  هسردم ي  نامتخاس  هرجفنم ، داوم  نویماک  کی  ( 1362  / 8  / 13  ) ربماون 1983م مراـهچ  خـیرات  رد  نینچمه   (3)
رسفا هنابلط 29 (4)  تداهش  تایلمع  نیا  رد  .درک  مدهنم  دوب ، هدش  لیدبت  لیئارسا  نایماظن  یلـصا  ياهرقم  زا  یکی  هب  هک  ار ، روص 

 . .دندش (5) هتشک  یلیئارسا  زابرس  و 

یعیش هعماج ي  ءایحا  رد  نانبل  هب  لیئارسا  زواجت  ریثأت  هرابرد ي  اهدعب  لصالا ، ینانبل  ییاکیرما  ناگدنـسیون  زا  یکی  یمجع ، داؤف 
تردق ندرب  نایم  زا  اب  : » تشون

115 ص :

ص 229. مود ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  . 478 - 1
ص 48. ، 1372 گنهرف ، رشن  هنگنز ، دیشمج  همجرت  لیئارسا ، یناهن  ياه  گنج  سیروم ، ینب  کلب ، نای  . 479 - 2

نازاس هشیدـنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  نانبل ، هللا  بزح  هچخیرات  يزوریپ  ات  تمواـقم  زا  یهللادـسا ، دوعـسم  رتکد  . 480 - 3
ص 84. ، 1379 رون ،

زا یلیئارسا  یس  دودح  : » تسا هدش  هتشون  لیئارـسا  ناگدش  هتـشک  دادعت  هرابرد ي  لیئارـسا  یناهن  ياه  گنج  باتک  رد  . 481 - 4
(. ص 477-478 « ) .دندش هتشک  یتاعالطا  رسفا  جنپ  هلمج 

.نامه . 482 - 5
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 . (1) .دنروآرد » ارجا  هب  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  نایعیش  دوخ  هک  درک  نایعیش  يارب  يراک  لیئارسا  ناتسبات 1982م ، رد  ناینیطسلف 

، قارع گنج  رد  اکیرما  هدرک و  فیعـضت  ار  اکیرما  عضوم  هنایمرواخ  تالوحت  : » درک نایب  نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمـشاه  ياـقآ 
هک یتلاح  دنا ، هتفرگ  رارق  زمره  هگنت  نتـسب  رطخ  ضرعم  رد  هدـش و  هدیـشک  نانبل  هب  هیـضق  تسا ، هتفرگ  شدوخ  هب  یعافد  تلاح 
راک هدمآرد و  وناز  هب  اکیرما  الاح  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  هتخاب ، ناریا  اب  هزرابم  نیا  رد  یباسح  اکیرما  دـنک  یم  لایخ  مدآ 

 . (2) .تسا » هدش  مامت 

هب یمشاه  ياقآ  .دندومن (3)  ماقتنا  هب  دیدهت  دـنا و  هتـشاد  تسد  راجفنا  نیا  رد  هک  دـندرک  مهتم  ار  ناریا  هلـصافالب  اه  ییاکیرما 
رد ام  : » دیوگ یم  هک  تسناد  تردقربا  کی  فعـض  هدننک ي  نایب  ار  تاراهظا  نیا  داد و  خـساپ  اکیرما  تادـیدهت  يریگ و  عضوم 
یم هچ  : » درک هفاضا  ناـشیا   (4) .میریگب » یماـقتنا  هچ  ناریا  زا  هکنیا  يارب  میهد  یم  لیکـشت  هـسلج  دیفـس  خاـک  رد  هزیلا و  خاـک 

(5) .دینکب » دیناوت  یمن  يراک  مه  نانبل  رد  امـش  دینکب ؟ دیتسناوت  یم  هچ  امـش  میدوب ، رگا  الاح  میدوبن ، هک  ام  الوا  دینکب ، دـیناوت 
اه ییاکیرما  اب  میتساوخ  تقو  ره  ام  : » درک مالعا  درک و  هجوت  اکیرما  یلامتحا  ياه  شنکاو  مادـقا و  نیا  تیهام  هب  یمـشاه  ياقآ 

ییاکیرما عفانم  اـی  مینیبب ، ییاـکیرما  مه  اـج  ره  مینک و  یم  گـنج  نـالعا  میگنجب ، میهاوخ  یم  امـش  اـب  مینک  یم  مـالعا  میگنجب 
 . (6) .میدیسرن » زور  نآ  هب  ام  مینز و  یم  ار  نآ  مینیبب ،

سیلگنا و اکیرما ، ياـهورین  نمهب 1362  رد  هکنانچ  دـش  رجنم  لیئارـسا  اکیرما و  تسکـش  هب  نانبل  رد  یماـظن  تـالوحت  هجیتن ي 
هبحاصم یط  ایس ، نامزاس  تقو  سیئر  یـسیک ، مایلیو  .دـندرک (7)  كرت  ار  نانبل  كاخ  هسنارف  ياهورین  دنفسا 1362  رد  ایلاتیا و 

، نانبل رد  رگ  هلخادـم  ياهورین  تسکـش  اب   (8) .دریگب » تروص  ناریا  هیلع  هناـیوج  یفـالت  تامادـقا  مراد  راـظتنا  : » درک مـالعا  يا 
وـس کی  زا  اریز  تفرگ ؛ رارق  یبسانمان  تیعـضو  رد  تـالوحت  نیا  رثا  رب  لیئارـسا  .دندرک (9)  فرـصت  ار  توریب  برغ  ناناملـسم 

زا دنک و  یثنخ  تسناوت  یمن  ار  یکیرچ  تالمح 

116 ص :

ص 477 و 478. ذخأم 8 ، . 483 - 1
.1362  / 8  / 13 مود ، هبطخ  ص 206 و 207 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 484 - 2

فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 485 - 3
.1362  / 8 تارطاخ 1 /  ص 347 و 348 ، ، 1381 بالقنا ،

ذخأم 12. . 486 - 4
ص 207. ذخأم 12 ، . 487 - 5
ص 209. ذخأم 12 ، . 488 - 6

ص 91. ذخأم 9 ، . 489 - 7
ص 38 و 39. دلج 1376،6 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 490 - 8

ص 489. ذخأم 13 ، . 491 - 9
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تـسکش لیئارـسا  ياـهورین  يارب  هجیتن  رد  دـنک ، جارخا  ار  اـه  نآ  تسناوت  یمن  ناـنبل  مدرم  یعمج  هتـسد  هیبنت  يارب  رگید ، يوس 
ياهرهـش رب  فرـشم  تاعافترا  یناتیل و  هناخدور  ات  ناـنبل و  بونج  هب  دادرخ 1364  رد  ماجنارـس  هکنانچ  .دوب (1)  ریذـپان  بانتجا 

 . .دندرک (2) ینیشن  بقع  یبرغ  عاقب  ادیص و  روص و 

یم کیـس  يرگ  هکنانچ  داد  رارق  ریثأت  تحت  نیداینب  لکـش  هب  ار  روشک  نآ  ياـه  تسایـس  يژتارتسا و  ناـنبل  رد  اـکیرما  تسکش 
ياـه يراذـگ  بـمب  رد  ناریا  یلاـمتحا  هلخادـم ي  لـیلد  هـب  یناریا  دـض  تسایـس  نـیا  .تـفرگ  ار  قارع  بناـج  اـکیرما  : » دـسیون

هک ناگیر ، هژیو ي  هدنیامن  دلفسمار ،  (3) .دیسر » تدش  جوا  هب  تیوک  توریب و  رد  هدحتم  تالایا  ياه  هناخترافس  رد  یتسیرورت 
نآ ناربهر  اب  درک و  رفـس  هنایمرواخ  روشک  دنچ  هب  رذآ 1362  رد  اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر ، صخـش  تساوخرد  هب  اـنب 

گنج اب  ناـمزمه  رادـید  نآ  : » تفگ مادـص (4)  اب  وگو  تفگ  رفـس و  نیا  هرابرد ي  اهدـعب  درک ، وگو  تفگ  مادـص  هلمج  زا  اـه 
راشف ریز  ار  اـه  يروس  دوب  رارق  : » درک هفاـضا  يو   (5) .دندوب » هدش  هتـشک  ام  ییایرد  نارادـگنفت  زا  رفن  دوـب و 241  ناریا  قارع و 

 . (6) .دوش » هداد  نایاپ  ییایرد  ياه  هاگیاپ  رد  اه  ییاکیرما  راتشک  هب  دنوش و  جراخ  نانبل  زا  ات  میراذگب 

قارع زا  اکیرما  يدربهار  تیامح 

هراشا

هقطنم تردق  هنزاوم ي  رد  دولآ  باتش  یساسا  تهج  رییغت  زا  زیهرپ  لقادح  ای  يریگولج  اکیرما  تسایس  مهم  هبنج ي  هکنیا  هب  رظن 
فلار هکنانچ  .دش  رجنم  اکیرما  ینارگن  هب  ناریا ، ربارب  رد  قارع  تسکش  لامتحا  نانبل و  رد  تسکش  دسر  یم  رظن  هب   (7) دوب ، يا 

دوجوم عاضوا  لاس 1983 م ، رخاوا  رد  : » دسیون یم  گنیک 

117 ص :

ص 480. ذخأم 8 ، . 492 - 1
ص 96. ذخأم 9 ، . 493 - 2

ات 30 ایزوکین 28  سربق ، نرق 21 ، رد  ناریا  سـالجا  کیـس ؛ يرگ  ص 6 ، هرامش 19 ، ، 1378  / 4  / 6 طاشن ، هماـنزور  . 494 - 3
دادرخ 1378.

نیمه دش و  رجنم  مادص  اب  وگو  تفگ  قارع و  هب  دلفـسمار  هنامرحم ي  رفـس  ياشفا  هب  قارع  اکیرما و  نایم  شنت  دیدشت  . 495 - 4
رفـس نیا  حیـضوت  رد  اکیرما ، پاچ  کیوزوین ، .دـیماجنا   C.N.N يربخ هکبـش  اب  اکیرما  عاـفد  ریزو  دلفـسمار  هبحاـصم ي  هب  رما 

يا هتـسه  حالـس  تخاس  يارب  هدرک و  تیامح  اـه  تسیرورت  زا  تسا و  راـکتیانج  لـتاق  مادـص  هک  تسناد  یم  دلفـسمار  : » تشون
ار هاش  هک  ناریا  نویبالقنا  هک  تشاد  میب  نآ  زا  ناگیر  تلود  قارع و  هن  دوب  ناریا  اکیرما  ینارگن  نیرت  گرزب  اما  دـنک  یم  شالت 

(. ص 5 ، 1381  / 6  / 31 يرهشمه ، همانزور  « ) .دنوش طلسم  نآ  تفن  یتایح  ياه  هاچ  هنایمرواخ و  هب  دندوب ، هدرک  نوگنرس 
(. تشاد باتزاب  همانزور  رد  )CNN ، 1381  / 6 اب 31 /  دلفسمار  هبحاصم  . 496 - 5

.نامه . 497 - 6
فلار ص 166 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یـسایس  تنواعم  . 498 - 7
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یسایس 1985 و 1986. میهافم  : قارع ناریا و  گنج  گنیک ،
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ریاغم ناریا  يزوریپ  هک  دوب  هدش  هداد  عالطا  یصوصخ  روط  هب  سراف )  ) جیلخ یمسر  تاماقم  هب  دوب و  هدرک  رییغت  يرابمغ  وحن  هب 
یجراخ طـباور  هتیمک ي   (1) .درک » زاربا  ناـگیر  روـهمج  سیئر  هیوناژ 1984م  رد  انلع  ار  ساـسحا  نیا  تسا و  اـکیرما  عفاـنم  اـب 

رخاوا نیمه  ات  هک  ناریا  يزوریپ  : » تشون داد و  هئارا  ناریزو  تئیه  هب  ار  نآ  درک و  هیهت  هقطنم  عاضوا  زا  یـشرازگ  اـکیرما  ياـنس 
رگید تیوک و  هب  تبسن  یمیقتسم  یماظن  دیدهت  زوریپ  ناریا  کی  .دنک  یم  دیدهت  ار  اکیرما  عفانم  دیسر  یم  رظن  هب  لمتحم  رایـسب 

هب اهنت  هن  ناریا  یماظن  يزوریپ  : » تسا هدـمآ  همادا  رد  .دوب » دـهاوخ  دـندرک ، یم  ینابیتشپ  قارع  زا  هک  سراف )  ) جـیلخ ياـهروشک 
تـسد هب  اب  افرـص  روشک  نیا  هکلب  دـیامن ، رداص  يراکبارخ  هنخر و  تاغیلبت  قیرط  زا  ار  دوخ  بالقنا  ات  داد  دـهاوخ  تصرف  ناریا 

 . (2) .دوب » دهاوخ  یمالسا  ياهروشک  رگید  رد  نایارگداینب  يارب  يا  هنومن  يزوریپ ، ندروآ 

هرامـش ي 139 نامرف  یط  ناگیر  مادـص ، طوقـس  رطخ  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  تسکـش  هب  هجوت  اب  تاظحالم و  نیمه  هیاـپ ي  رب 
هیوناژ 1984 رد  نینچمه   (3) .دنک » ادیپ  قارع  یـشاپورف  زا  بانتجا  يارب  یهار   » دهاوخ یم  تلود  زا  لیروآ 1984م  مجنپ  خروم 

ياه حرط  سراف  جـیلخ  ياهروشک  ییاپورا و  نادـحتم  اب  وگو  تفگ  ثحب و  زا  سپ  دـندرک  مـالعا  اـکیرما  یمـسر  ياـه  ماـقم  م 
، حرط نیا  ساـسا  رب  .دـنا (4)  هدرک  ینیب  شیپ  تسا  هدـش  داـجیا  هک  نارحب  اـب  ییوراـیور  يارب  ار  يا  هدرتسگ  يرارطـضا  یماـظن 

ییاهورین ندرک  هداـیپ  يارب  اـت  داد  روتـسد  دوخ  نارواـشم  هب  سراـم  هاـم  رد  دیفـس  خاـک  یلم  تینما  ياروش  هسلج ي  رد  ناـگیر 
گنج هک  یتروص  رد  حرط  نیا  .دـننک  هیهت  يرارطـضا  یحرط  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  هدـحتم  تالایا  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ،

تاعوبطم رد  يرارطـضا  ياه  حرط  نیا  زا  یـشخب  اهدـعب  .دـمآ  یم  رد  ارجا  هلحرم ي  هب  دـش ، یم  جراـخ  لرتنک  زا  قارع  ناریا و 
: دوب ریز  دراوم  لماش  هک  دش  رشتنم  برغ 

؛ كراخ یتفن  هنایاپ ي  یلامتحا  ییایرد  هرصاحم  - 1

؛ سراف جیلخ  رد  ناریا  ردانب  يراذگ  نیم  - 2

 . .ناریا (5) یماظن  ياه  هاگیاپ  هب  ییودنامک  تالمح  - 3

118 ص :

.نامه . 499 - 1
يروهمج يرازگربـخ  همجرت  اـکیرما ،» يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  شرازگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یموـمع  طـباور  . 500 - 2

ص 17. يد 1363 ، ناریا ، یمالسا 
.ویلوف لیا  ص 6 ، ، 1381  / 12  / 26 باختنا ، همانزور  . 501 - 3

.ناریا یلم  ناوت  فیعضت  اکیرما -  يژتارتسا  یسوط ، یسیئر  اضر  رتکد  ص 33 ، هرامش 16 ، موس ، لاس  ادرف ، ناریا  هلجم  . 502 - 4
ص 70 و 71. ، 1377،8 دلج لاس 64 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 503 - 5
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اب هلباقم  يارب  یماظن  ییورین  داجیا  هب  زیمآ  هرطاخم  تالامتحا  عوقو  زا  يریگشیپ  يارب  اکیرما  تشون : زین  یبرعلا  فقوملا  هیرشن ي 
 . .دش (1) راچان  سراف  جیلخ  تالوحت 

یـساسا یلـصا  يرگید ، رب  نیفرط  زا  کی  ره  يزوریپ  زا  يریگولج  و  هدنرب » نودب  گنج   » دش هراشا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  عقاو ، رد 
رد برغ  اکیرما و  ياه  تسایـس  يرگید ، تسکـشو  نیفرط  زا  یکی  يزوریپ  لامتحا  اب  تاـقوا  یـضعب  دوب و  برغ  اـکیرما و  يارب 

(2) و تسایس » هب  لیدبت  ، » مویه .ر  هتشون ي  هب  یـساسا  لصا  هاگدید و  نیا  دیدج  تالوحت  اب  .درک  یم  رییغت  قارع  ناریا و  گنج 
.دش ناریا  نایز  هب  قارع و  عفن  هب 

بوچراچ و نییعت  ردار  رثؤم  لماوع  هک  داد  یتاحیـضوت  اـکیرما  هرگنک ي  هب  باـطخ  اـکیرما ، تقو  عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، رپساـک 
توریب تاراجفنا  رد  ناریا  هلخادـم ي  تفگ : يو  .درک  یم  ناـیب  قارع  زا  تیاـمح  رد  اـکیرما  دـیدج  ياـه  تسایـس  یلک  طوطخ 

کیژتارتسا ياه  ییامنهار   » دـیدج تالوحت  رثا  رب  اکیرما  .دنک (3)  کمک  قارع  هب  دـیاب  اکیرما  هک  تسا  رما  نیا  هدـننکدییأت ي 
هرابرد قارع  ییاکیرما ، تاماقم  رظن  زا  .تفرگ  تروص  روشک  ود  نایم  يدـیدج  تاقفاوت  داد و  رارق  قارع  راـیتخا  رد   (4) یلمع »

هب اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  گـیه  هکناـنچ  .دوب  هداد  رییغت  ار  دوخ  هاگدـید  عضاوم و  لیئارـسا  هب  شرگن  يوروش و  اـب  طـباور  ي 
دادـغب هب  گیه  نواعم  تاظحالم  نیمه  ساسا  رب   (5) .تسا » هداد  رییغت  يدـح  ات  ار  يوروش  هب  لـیامت  قارع  : » درک مـالعا  هرگنک 

تقو عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، نینچمه  .دننیـشنب (6)  هرکاذـم  هب  قارع  هتـسجرب ي  تاماقم  اب  هبناج  ود  عفانم  عوضوم  رـس  رب  اـت  تفر 
هب یتالوحت  رییغت و  لیئارسا  هب  تبسن  قارع  راتفر  رد  : » تفگ داد و  یتاحیضوت  هرگنک  هب  قارع ، هب  کمک  ترورض  رد  زین  اکیرما ،

یتح .دسانـش  یمن  لیئارـسا  هیلع  مدقم  طخ  ياهروشک  وزج  ار  قارع  رگید  هک  تفگ  اصخـش  نیـسح  مادص  اریز  دروخ ؛ یم  مشچ 
ار لیئارسا  اب  حلص  دنور  زا  قارع  تیامح  دناوت  یم  هدحتم  تالایا  اب  قارع  طباور  يریگرس  زا  درک  يراودیما  راهظا  نیـسح  مادص 

 . (7) .دهد » یقرت  عیفرت و 

119 ص :

ص 33. نامه ، . 504 - 1
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع : ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 505 - 2

ص 86. ، 1376 نارهت ، یللملا 
رویرهش ات  رویرهـش 63  ناهج -  تاعوبطم  رد  یلیمحت  گنج  هلاس  کـی  تـالوحت  هاپـس ، لـک  هدـنامرف  یمومع  طـباور  . 506 - 3

هیوناژ 1985. ندنل ، پاچ  ایدیم  ملسم  هیرشن  ص 3 ، ، 1364،64
هحیال ، » یماظن یـسایس و  روما  هناـیمرواخ و  روما  لوئـسم  ، 1987 اـکیرما 1970 -  یلم  تینما  هرادا  وـضع  رچیت ، دراوـه  . 507 - 4

ص 2. تفن ،» ياهوکس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیعافد 
ص 1. ذخأم 33 ، . 508 - 5
ص 1. ذخأم 33 ، . 509 - 6
ص 3. ذخأم 33 ، . 510 - 7
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هک ریازجلا ، دادرارق  هرابرد ي  نیفرط  دش  ببـس  اکیرما  اپورا و  رد  روشک  ود  ناگدـنیامن  تاقالم  نتگنـشاو و  دادـغب و  تارکاذـم 
زا لبق  عضو  هب  سراف  جـیلخ  تشگزاب  ینعم  هب  رما  نیا  دـننک و  قفاوت  دوب ، هدـش  اضما  هاـش  مادـص و  ناـیم  دوب و  قارع  لوبق  دروم 
دش رشتنم  اهدعب  هک  يدنـس  ربانب  .دبایب (1)  گنج  نایاپ  يارب  یلح  هار  دـنک و  کمک  قارع  هب  هک  تفریذـپ  نتگنـشاو  .دوب  گنج 

 . .دوب (2) هداد  دهعت  مادص  تموکح  هب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  اکیرما 

تیمها زئاح  رایـسب  یقارع  نالوئـسم  ریاس  مادـص و  اب  تاقالم  قارع و  هب  هلحرم  ود  رد  ناگیر ، هژیو ي  هدـنیامن ي  دلفـسمار ، رفس 
لیوحت مادـص  هب  ار  ناگیر  مایپ  توریب ، رد  اکیرما  ترافـس  راجفنا  بقاعتم  رذآ 1362 و  خیرات 30  رد  لوا  رفس  رد  دلفـسمار  .دوب 

لئاسم ربارب  رد  لباقتم  لماک  مهافت  هب  ندیسر  يارب  ییاکیرما  یقارع و  نالوئـسم  نیب  وگو  تفگ  ترورـض  رب  تاقالم  نیا  رد  .داد 
يرازگربخ دنوش ! جراخ  نانبل  زا  یجراخ  ياهورین  یمامت  دراد  لیامت  شروشک  هک  درک  ناشن  رطاخ  مادص  .دش  دـیکأت  يا  هقطنم 

دوبهب يارب  نیا  زا  شیپ  مادـص  هکنیا  نمـض  درک  یبایزرا  روشک  ود  نایم  طـباور  دوبهب  رد  ماـگ  نیتسخن  ار  دلفـسمار  رفـس  هسنارف 
لاس 1362 رد  ربیخ  تایلمع  رد  مادص  هک  تفرگ  ماجنا  ینامز  دلفسمار  مود  رفـس  .دوب (3)  هدرک  یگدامآ  راهظا  اکیرما  اب  طباور 

تفر دادغب  هب  رفس  نیا  رد  دلفسمار  یتح  .دادن  ناشن  شنکاو  عوضوم  نیا  هب  تبسن  اکیرما  درک و  هدافتسا  ییایمیش  ياه  حالـس  زا 
نتگنـشاو شالت  رب  یعمج ، راتـشک  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  هنیمز ي  رد  قارع  زا  یمومع  داقتنا  هک  دهدب  نانیمطا  مادـص  هب  ات   (4)

 . .تشاد (5) دهاوخن  يریثأت  روشک  ود  نیب  طباور  دوبهب  يارب 

دریگب و ناریا  هب  ار  حالـس  شورف  يولج  دناوت  یم  اکیرما  تفگ : دنتـشاد  هک  یتارکاذم  قارع و  زا  دلفـسمار  لوا  رادید  رد  مادـص 
عون ره  تروص  نآ  رد 

120 ص :

یس نافتسا  و 19 ، ص 18  و 16 ، هرامش 15  رهم 1380 ، رویرهـش و  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هاـگن ، هماـنهام  . 511 - 1
.نآ ياه  شور  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا  نوسناج ، يو  سالگاد  رتیلپ - 

.طسوالا قرشلا  همانزور  زا  لقن  هب  ، 1382  / 10  / 14 ادرف ، ویدار  . 512 - 2
ص 3. ، 1362  / 9  / 30 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 513 - 3

اکیرما هک  تسه  يدراوم  مه  رضاح  لاح  رد  دیوگ : یم  قارع  هب  يو  رفس  حرط  زا  یتفگش  راهظا  نمض  اهدعب  دلفـسمار  . 514 - 4
لماعت روشک  نآ  اب  بوخ  رایـسب  یحوطـس  رد  اما  دـنک ، یم  ضارتعا  شراتفر  هراـبرد ي  يروشک  هب  یـصوصخ  یمـسر و  روط  هب 
خیرات رد  دـندرک  یمن  راتفر  اکیرما  تساوخ  قبط  هک  ییاهروشک  اب  طباور  همادا ي  یـساملپید و  نیا  ذاـختا  درک  هفاـضا  يو  .دراد 

(. 1382  / 10  / 8 ناملآ ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 2003  / 12  / 29 هچیرد ، تیاس   ) .تسا لوادتم 
.1382  / 9  / 28 تسپ ، نتگنشاو  همانزور  ص 1 و 23 ، ، 1382  / 9  / 30 يرهشمه ، همانزور  . 515 - 5
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الامتحا اکیرما ، يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک  شرازگ  هب  اـنب  .دوـش (1)  یم  نکمم  قارع  اـکیرما و  گرزب  تلم  ود  ناـیم  يا  هطبار 
هرابرد ي هرکاذم  نمرمیت  هتـشون ي  هب  .تسا (2)  قارع  اب  هدـحتم  تالایا  طـباور  یمرگ  تلع  نیرت  مهم  تاحیلـست  شورف  میرحت 

تـسایس نازیر  همانرب  داد ، ماجنا  قارع  رد  مادص  اب  دلفـسمار  دوب و  هداد  ماجنا  اکیرما  رد  زتلوش  اب  زیزع  قراط  البق  هک  عوضوم  نیا 
ياه تاملپید  زا  یکی  رایم ، مات  .دنریگب (4)  ناریا (3)  هب  ار  هحلـسا  رودص  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  هک  تخاس  دـعاقتم  ار  اکیرما 

هب رکف  نیا  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  رگید  الاح  اما  دوب ، هدـش  حرطم  البق  رکفت  نیا  : » دـیوگ یم  دادـغب ، رد  دلفـسمار  هارمه  تئیه 
 . (5) .میتسه » گنج  نتفای  نایاپ  ناهاوخ  هنامیمص  ام  هک  میدرک  یم  تباث  اه  یقارع  هب  دیاب  .دیآ  رد  لمع  هلحرم ي 

: درک یم  لابند  ار  فده  هس  لقادح  قارع  هب  کمک  قیرط  زا  اکیرما  تانسح  قوراف  دیس  هتشون ي  هب 

.دننک داجیا  عنام  سراف  جیلخ  رد  هدننک  نییعت  شقن  يافیا  تهج  هب  ناریا  يارب  - 1

.دنهدب نانیمطا  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  تردق  صوصخ  رد  دوخ  برع  نادحتم  هب  - 2

ياپورا نادحتم  رازاب  نینچمه  یفرصم و  ياهالاک  يراصحنا  ابیرقت  رازاب  هلمج  زا  سراف  جیلخ  رد  میظع  ياه  يراذگ  هیامرـس  - 3
 . .دننک (6) ظفح  ار  نپاژ  رود و  رواخ  یبرغ ،

روشک قیرط  زا  قارع  هب  ییاکیرما  تاحیلـست  شورف  زا  یـشوپ  مشچ  : » لماش یـساسا  روحم  راهچ  رب  هلحرم  نیا  رد  اکیرما  تسایس 
و ناریا » هب  تاحیلـست  نتخورفن  هب  نانامیپ  مه  يزاس  دـعاقتم  «، » یلاـم کـمک  هب  قارع  هب  یباـیتسد  لیهـست  يارب  هلخادـم  ، » ثلاـث

 . .تشاد (7) هیکت  یللملا » نیب  ياهروشنم  هب  قارع  ییانتعا  یب  رب  یتاغیلبت  نداهن  شوپرس  »

121 ص :

ص 283. ، 1373 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیترآ ، تنک  . 516 - 1
ص 18. ذخأم 27 ، . 517 - 2

.درک ارجا  یحارط و  ار  يرادیاپ ) يانعم  هب  « ) چناتسا  » تایلمع ناریا  هب  هحلسا  رودص  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  . 518 - 3
ذخأم 42. . 519 - 4
ذخأم 42. . 520 - 5

.اه تردقربا  شقن  سراف و  جیلخ  رد  گنج  تانسح ، قوراف  دیس  ص 437 ، ذخأم 7 ، . 521 - 6
، يربکا دلاخ  ص 73 و 74 ، هرامش 1968 ، ، 1382  / 7  / 7 ایند ،» ياه  هناسر  نتلوب  ، » یمالـسا داشرا  گـنهرف و  ترازو  . 522 - 7

.هبعک راوز  نیسح  دمحم  همجرت  ، 1382  / 6  / 27 تایحلا ، دش ، دهاوخن  جراخ  سراف  جیلخ  زا  ناریا  هلئسم  لح  نودب  اکیرما 
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کمک هرابرد ي  تایحلا و  اب  هبحاصم  رد  قارع  زا  ندش  جراخ  زا  سپ  اهدعب  قارع ، یماظن  تاعالطا  قبـسا  سیئر  ییارماس ، قیفو 
هداتـسیا ناریا  يور  رد  ور  هک  يا  ههبج  هب  هکلب  درک  یمن  کمک  مادص  هب  هدـحتم  تالایا  نم  رظن  هب  : » تفگ قارع  هب  اکیرما  ياه 

: زا دوب  ترابع  اساسا  اکیرما  ياه  کمک  .درک  یم  کمک  دوب 

.درک یم  مهارف  یناسنا  يورین  یکینورتکلا و  ياهرازبا  هراوهام ، هک  يا  هدرتسگ  تاعالطا  هئارا  - 1

.درک یم  بیغرت  قارع  هب  یلام  ياه  کمک  نداد  هئارا  هب  ار  هقطنم  ياهروشک  - 2

 . (1) .درک » یم  يریگولج  مهم  ياه  حالس  هب  میژر  نیا  نتفای  تسد  زا  ناریا و  میژر  هرصاحم ي  - 3

تروص قفاوت (2)  عامجا و  ساسا  رب  هک  قارع ، هب  اهروشک  ریاس  اکیرما و  ياه  کمک  داـعبا  ندـش  نشور  يارب  ثحب  همادا ي  رد 
.دش دهاوخ  هراشا  یتاحیلست  یلام و  یتاعالطا ، هنیمز ي  هس  رد  تفرگ  یم 

قارع هب  یتاعالطا  ياه  کمک 

زا یهاگآ  گـنج ، رد  اـهورین  ییوراـیور  هنحـص ي  رد  .تسا  گـنج  رد  يزوریپ  رد  رثؤم  یـساسا و  لـماوع  زا  یماـظن  تاـعالطا 
یلـصا يزاس ، ناهنپ  بیرف و  ناکما  الباقتم  يریگلفاـغ و  تاـعالطا و  رـصنع  یلک  روط  هب  نمـشد و  يدـنمناوت  تاـین و  فادـها و 

ار نمشد  تیقالخ  ناوت و  دناوت  یم  نمشد  رب  یتاعالطا  طلست  عقاو ، رد  .تسا  نمشد  تسکش  يزوریپ و  هب  یبایتسد  يارب  یـساسا 
ياهروحم تاـیلمع و  یحارط  يریگ ، فدـه  اـهورین ، شیارآ  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دـهد ؛ رارق  ریثأـت  تحت  یمجاـهت  ياـه  حرط  رد 

الباقتم نمشد و  زا  تاعالطا  يورشیپ ،

122 ص :

ص 15. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  نتلوب  . 523 - 1
سراف جـیلخ  رد  يوروش  اکیرما و  رـضاح  لاح  رد  : » دـسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  اـکیرما  يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  . 524 - 2

گنج هرابرد ي  یقفاوت  هب  ندیـسر  ود  ره  دننک ، یم  تیامح  قارع  زا  گنج  رد  يا  هزادنا  ات  ود ، ره  .دنراد  یکرتشم  ياه  فدـه 
ریزو نوسشدولک ، ص 21 ) هام 1363 ، يد  هاپـس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  تاراشتنا  « ) .دـنهد یم  حـیجرت  هرکاذـم  هار  زا  ار 

هنیمز ي رد  هدشن  مالعا  یمیمصت  رد  تینما  ياروش  یمئاد  ياضعا  : » تفگ ینویزیولت  ییا  هبحاصم  رد  اهدعب  هسنارف ، قبسا  هجراخ 
(. ص 137 مینک ، یم  فارتعا  ام  « ) .دندوب هدیسر  قفاوت  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ربارب  رد  قارع  زا  تیامح 
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هیحور ي يریگ  لکش  زاغآ  زا  ناسنا  رد  هک  تسا  گنج  یساسا  هیلوا و  طرش  يریگلفاغ ، بیرف و  اب  نمـشد  ربارب  رد  يزاس  ناهنپ 
.تسا هتشاد  دوجو  توافتم  ياه  لکش  هب  گنج  یحارط  ییوج و  همصاخم 

رد دوجوم  عامجا  اهروشک و  یـسایس  عضاوم  عقاو ، رد  .دوب  اهروشک  زا  يرایـسب  یتاعالطا  تیاـمح  دروم  گـنج  يادـتبا  زا  قارع 
یم قارع ، یماـظن  تاـعالطا  سیئر  ییارماـس ، قیفو  .تشاد  ریثأـت  روشک  نیا  هب  یتاـعالطا  کـمک  هصرع ي  رد  قارع  زا  تیاـمح 

، ناملآ هسنارف ، ياهروشک  زا  يو  .دنداد (1)  یم  ام  هب  ار  دوخ  تاعالطا  ناهج  یتاعالطا  ياه  هاگتـسد  مظعا  شخب  ابیرقت  دـیوگ 
هقباس هب  نیـشیپ )  ) يوروش هرابرد ي  .درب (2) و  یم  مان  ناتـسکاپ  رد  یتح  دنه و  هیکرت ، سراف ،)  ) جـیلخ ياهروشک  ندرا ، ایلاتیا ،

هم 1979 م رد  یتاعالطا  هلدابم ي  مود  تسشن  رد  دیوگ  یم  دنک (3) و  یم  هراشا  لاس 1974 م  زا  روشک  ود  یتاعالطا  طباور  ي 
سیورـس رد  عـبنم  کـی  زا  اـم  یلو  درک  يراددوـخ  قارع  یتاـعالطا  ياـهزاین  نیمأـت  زا  يوروـش ، یتاـعالطا  سیورـس  وکـسم  رد 

 . .میدرک (4) تفایرد  ار  دوخ  یتاعالطا  ياهزاین  زا  یشخب  يو  صخش  لمع  راکتبا  اب  میدرک و  هدافتسا  هیسور  یتاعالطا 

تاعالطا زین  سراف و  جـیلخ  ياهروشک  حلـسم  ياهورین  هب  طوبرم  یماظن  تاعالطا  هیـسور  دـیوگ : یم  ییارماس  قیفو  هراب  نیا  رد 
یتیرومأم نینچ  يارب  اصخـش  مدوخ  نم  دنک : یم  هفاضا  يو  .دوب  هداد  رارق  مادـص  رایتخا  رد  ار  لیئارـسا  ناریا و  هیکرت ، هب  طوبرم 

درادن ییاناوت  ناریا  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  قارع  هب  هدـش  هئارا  ياه  کمک  حطـس  هب  هجوت  اب  اه  سور  .مدش (5)  وکسم  مزاع  اهراب 
.دنک داجیا  قارع  مکحتسم  یعافد  طوطخ  رد  هدمع  یفاکش 

تاعالطا تیفیک  حطـس و  رظن  زا  فلتخم ، لماوع  عاضوا و  زا  رثأتم  گنج  لاـس  تشه  لوط  رد  اـکیرما  قارع و  یتاـعالطا  طـباور 
.دوش یم  میسقت  یلک  هرود ي  هس  هب  قارع ، هب  اکیرما  یلاسرا 

زا یکاح  يا  هراوهام  ریواصت  اکیرما و  یتاعالطا  سیورس  تاعالطا  زیئاپ 1980 م  رد  زمیات  لاشننیاف  شرازگ  گنج ، زاغآ  زا  لبق 
نیا همانزور  نیا  شرازگ  قبط  .دیشاپ  دنهاوخ  ورف  مه  زا  تعرس  هب  یناریا  ياهورین  هک  دوب  نآ 

123 ص :

.رطق هریزجلا  ینویزیولت  هکبش  اب  ییارماسلا  قیفو  يوگو  تفگ  ص 14 ، ، 1381  / 12  / 6 ون ، سای  همانزور  . 525 - 1
مود 1380، پاچ  هاپـس  یگنهرف  زکرم  نارهت : ینوراق ، ناندـع  مجرتم  یقرـش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکـشلرس  . 526 - 2

ص 142 و 143.
.تایحلا همانزور  اب  ییارماسلا  قیفو  هبحاصم  ص 12 ، ، 1376  / 5  / 8 تاعالطا ، همانزور  . 527 - 3

ذخأم 50. . 528 - 4
ص 2. ، 1382  / 10  / 8 قرش ، همانزور  . 529 - 5
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دننام اکیرما  نادحتم  هک  یـشقن  رب  هوالع  نایم ، نیا  رد  .دش  هتـشاذگ  مادص  رایتخا  رد  ثلاث  يروشک  قیرط  زا  ریواصت  تاعالطا و 
هک دـنداد  یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  ناریا  عاـضوا  زا  یتاـعالطا  قباس (1)  میژر  تاماقم  دنتـشاد  هدهع  رب  ناتـسبرع  ندرا و  رـصم ،

ياهدـمایپ زا  اکیرما  گنج ، زاغآ  اب  .دـش  یم  یبایزرا  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  يارب  اکیرما  ینمـض  تیامح  مـالعا  ياـنعم  هب  رتشیب 
تایلمع رومأم  ار  سکاوآ  دنورف  راهچ  نتگنشاو  ربتکا 1980 م  لیاوا  رد  نیاربانب ، تشاد  ینارگن  هقطنم  رد  نآ  شرتسگ  گـنج و 
نتشادن طابترا  .دیامن (2)  لرتنک  ار  هقطنم  عاضوا  اکیرما ، یهدنامرف  تحت  ناتسبرع و  ورملق  زا  هدافتـسا  اب  ات  درک  سراف  جیلخ  رد 

ریثأت سکاوآ  ياهامیپاوه  زا  اکیرما  هدافتـسا ي  رد  قارع  ناریا و  گنج  ياهدـمایپ  تیریدـم  ترورـض  قارع و  ناریا و  اـب  اـکیرما 
.تشاد ییازسب 

دنورف هن  اعومجم  درک (3) و  تقفاوم  ناتـسبرع  هب  سکاوآ  دنورف  جنپ  شورف  اب  لاس 1981 م  رد  ناـگیر  تلود  مود  هلحرم ي  رد 
جیلخ رد  اکیرما  ییایرد  يورین  ياه  نکـشوان  اهوان و  مزر  زادـنا ، کشوم  ياهوان  اب  هک  دـش  رقتـسم  ناتـسبرع  رد  اـمیپاوه  نیا  زا 

هژورپ ي عقاو ، رد  .تشاد (4)  کینورتکلا  طابترا  ربامیپاوه ، ياهوان  هشرع ي  رب  رقتسم  فا 18  فا 14 و  ياهامیپاوه  اب  سراف و 
تاعالطا تشاد (5) و  هنیزه  رالد  درایلیم  هاجنپ  هک  دوب  يا  هقطنم  هتـسویپ ي  مه  هب  متـسیس  کـی  روحم  ناتـسبرع  رد  اـه  سکاوآ 

سکاوآ تاعالطا  زا  قارع  رد  ام  : » درک مالعا  یتاراهظا  رد  احیرص  مادص  اهدعب  .درک  یم  يروآ  عمج  اکیرما  يارب  ار  يدنمشزرا 
 . (6) .میا » هدرب  دوس  اه 

یم ییارماس  قیفو  هکنانچ  دـندرک ؛ یم  هدافتـسا  هقطنم  رد  اـکیرما  نادـحتم  تاـعالطا  یخرب  زا  هلحرم ، نیا  رد  نینچمه  اـه  یقارع 
زین رصم  دریگب و  یتاعالطا  نابلخ  نیا  زا  ات  دیـشوک  قارع  رـصم ، هب  یناریا  يامیپاوه  یگدنهانپ  زا  سپ  لاس 1981 م و  رد  دیوگ :

هنیمز ي نیاربانب ، درک و  لابقتسا  عوضوم  نیا  زا 

124 ص :

.دوب هتفرگ  قباس  میژر  تاماقم  زا  ار  ناریا  عاضوا  هراـبرد ي  تسرداـن  تاـعالطا  یخرب  قارع  : » دـیوگ یم  کیـس  يرگ  . 530 - 1
هک هداد  ناشن  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  .دندرک  یم  قارغا  روشک  عاضوا  یگتفشآ  هرابرد ي  یـسایس  نایدیعبت  همه ي  ریظن  دارفا  نیا 
 / 7  / 30 هژیو ، ياـه  شرازگ  هیرـشن  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دراد جرم  جره و  لـمحت  يارب  ار  يا  هداـعلا  قوف  ییاـناوت 

(. 1366  / 7 یمالسا 9 /  يروهمج  يرازگربخ  نارهت -  ص 77 ، ، 1366
ریبدرس كروتساوج  ص 399 ، دـلج 1368،1 ، تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  یتاغیلبت  یگنهرف و  تنواـعم  . 531 - 2

.يدیفم نارهم  همجرت  سراف ، جیلخ  رد  اه  سکاوآ  رویرهش 1366 ، تروپیر ، پیرم  تروپیر ، تسیا  لدیم  هیرشن 
.نامه . 532 - 3
.نامه . 533 - 4
.نامه . 534 - 5

تشهبیدرا 1363. ص 123 ، لاس 1376،63 ، ياه  هبطخ  . 535 - 6
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یم رارق  قارع  رایتخا  رد  اه  يرـصم  هک  ار  ناریا  هب  عجار  تاعالطا  هعومجم ي  دیوگ : یم  يو  .دش  مهارف  رـصم  اب  قارع  يراکمه 
 . .دندوب (1) هتفرگ  اکیرما  زا  دیسر  یم  رظن  هب  دنداد 

دودحم يا  هزادـنا  ات  قارع  زا  اهروشک  ریاس  روشک و  نیا  نادـحتم  اکیرما و  یتاعالطا  يراکمه  کمک و  هنماد ي  هلحرم ، نیا  رد 
كاخ قمع  رد  ددجم  يورشیپ  يارب  ار  مزال  ناوت  لاح  نیع  رد  یلو  دوب  رقتسم  ناریا  كاخ  رد  زواجت ، زا  سپ  قارع  عقاو ، رد  .دوب 

ياـهورین ردـص و  ینب  راـیتخا  رد  گـنج  یهدـنامرف  تیریدـم و  هک  یناـمز  اـت  زین  ناریا  یماـظن  ياوـق  هکنیا  نمـض  تشادـن  ناریا 
تیعـضو هجیتن ، رد  .تشادـن  ار  مزال  ییاناوت  یلاغـشا  عضاوم  زا  اه  نآ  ندـنار  بقع  قارع و  ياهورین  مادـهنا  يارب  دوب  کیـسالک 

یمن داجیا  قارع  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نایماح  يارب  ار  یـصاخ  ینارگن  هنوگ  چـیه  گنج  یماظن  یـسایس -  هنحـص ي  رب  مکاـح 
.دوب دودحم  یتاعالطا  ياه  يراکمه  کمک و  هنماد ي  لیلد  نیمه  هب  درک و 

کمک قارع ، شترا  تسکـش  ناریا و  یماظن  ياه  يزوریپ  گـنج و  یماـظن  هنحـص ي  رد  دـیدج  تـالوحت  اـب  مود ، هلحرم ي  رد 
هک دش  زاغآ  فدـه  نیا  اب  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  مادـقا  نیتسخن  .دـش  زاغآ  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا 

تـسشن نیتسخن  سراـم 1982 م  رخاوا  زا  هکناــنچ  .دوـش (2)  رادروـخرب  ناریا  تاـمجاهت  ینیب  شیپ  ییاـناوت  تردــق و  زا  قارع 
هلیـسو هب  هدـش ، هئارا  تاـعالطا  .دـش  رازگرب  قارع  رد  دوـب ، هرفن  هس  یمیت  لـماش  هـک  قارع  هـب  اـکیرما  یمازعا  تـئیه  یتاـعالطا 

رارقتـسا لـحم  یماـظن و  فادـها  زا  يا  هراوهاـم  ياـه  سکع  نآ  شخب  نیرت  مهم  .دوب  هدـش  هیهت  یناـسنا  عباـنم  ینف و  تازیهجت 
رد هک  ینازابرـس  ریوصت  میتسناوت  یم  یتحار  هب  ام  : » دیوگ یم  اه  سکع  نیا  یگژیو  هرابرد ي  ییارماس  قیفو  .دوب  ناریا  ياهورین 

يارب اه  ههبج  رد  ار  اه  یناریا  تاکرحت  هیلک ي  اه  هراوهام  .مینک  هدهاشم  دـندوب  یماظن  شزومآ  لاح  رد  ناریا  یـشزومآ  ناگداپ 
اه و هاگرارق  ندـش  اج  هباج  ات  لحاوس  رد  اهروه و  رد  اه  قیاـق  اـه و  پوت  اـه و  کـنات  تکرح  زا  دـندوب ، هتفرگ  نیب  هرذ  ریز  اـم 

 . (3) .دنداد » یم  شرازگ  زین  ار  ام  یکشوم  ییاوه و  تالمح  جیاتن  اه  هراوهام  .يزاس  لپ  تازیهجت  ندرک  هریخذ 

125 ص :

ص 189. ذخأم 50 ، . 536 - 1
هب ، 1362  / 12 هسنارف 25 /  يرازگربخ  ، 1362  / 12  / 26 هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 537 - 2

.اکیرما .سا.یب.یس  ینویزیولت  هکبش  زا  لقن 
ص 139. ذخأم 50 ، . 538 - 3
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ای یتاعالطا  لدابت  ياه  تسشن  تاسلج و  رد  تاعالطا  هکلب  دوبن ، رقتـسم  قارع  رد  ییاکیرما  دنمراک  ای  رـسفا  چیه  هلحرم ، نیا  رد 
لقن تاحیلـست ، ناریا ، یماظن  شیارآ  زا  یهاگآ  يارب  قارع  ياهزاین  تفرگ و  یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  یبرع  ياهروشک  قیرط  زا 

 . .دش (1) یم  نیمأت  قیرط  نیا  زا  ناریا  فادها  اهورین و  جیسب  لاقتنا و  و 

روشک نیا  ییاناوت  شیازفا  قارع و  شترا  مادص و  هیحور ي  رد  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  رد  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک 
یتاعالطا کمک  ریثأت  تحت  يا  هزادنا  ات  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  تشاد و  يراکـشآ  جـیاتن  ناریا  یماظن  تامادـقا  اب  هلباقم  يارب 

هنابـش و تایلمع  يارجا  يارب  ناریا  ياه  کـیتکات  هب  درک و  یباـیزرا  ار  لـبق  هلحرم ي  ياـه  تسکـش  قارع  .دوب  قارع  هب  اـکیرما 
تاـمجاهت ربارب  رد  ار  قارع  یعاـفد  طوطخ  تسناوت  یمن  ییاـهنت  هب  عوـضوم  نیا  یلو  درب  یپ  قارع  طوـطخ  رد  يورـشیپ  هنخر و 

هب گنج و  زا  لبق  يو  .دوب  نتگنـشاو  دادغب و  نیب  ياه  هطـساو  نیرت  مهم  زا  یکی  ندرا  هاشداپ  نیـسح  عقاو ، رد  .دنک  ظفح  ناریا 
یم لقتنم  قارع  هب  ار  اکیرما  زا  یلاسرا  تاعالطا  هکنیا  رب  هوـالع  ربماون 1984 م  رد  قارع  اکیرما و  هطبار ي  يرارقرب  زا  لـبق  هژیو 

هب يو  ناـما  رد  اـکیرما  ترافـس  زا  هدـمآ  تسد  هب  شرازگ  رباـنب  دیـشوک و  یم  ناریا  هیلع  برع  ناربهر  ندرک  دـحتم  يارب  درک ،
رد اکیرما  هدـحتم  تالایا  رـصتخم  يراکمه  نینچمه  اکیرما و  یـسایس  تیامح  زا  اه  یقارع  دوب  هتفگ  روشک  نیا  رد  اـکیرما  ریفس 

 . .دنتسه (2) دنسرخ  رایسب  ناریا  اب  گنج  لالخ 

تاعالطا هب  دوش  رادروخرب  یعافد  یگدامآ  زا  بساـنم  شیارآ  تاماکحتـسا و  داـجیا  اـب  دوشن و  ریگلفاـغ  هکنیا  يارب  قارع  میژر 
شترا یعافد  طخ  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  مادص  میژر  اریز   (3) دوش ؛ دوخ  شترا  یعافد  طوطخ  طوقس  زا  عنام  ات  تشاد  زاین 

رگم دـش  یمن  لصاح  مهم  نیا  .داد  یم  ماجنا  زور  تدم 45  رد  ار  هلاس  ود  یـسدنهم  راک  دیاب  راک  نیا  يارب  .دنکـشب  دیابن  قارع 
ادیپ يا  هداعلا  قوف  تیمها  نمـشد  يارب  تاعالطا  نیاربانب ، .دشاب  هتـشاد  ار  مزال  تاعالطا  ناریا  دـصاقم  فادـها و  زا  قارع  هکنآ 

کمک قیرط  زا  مهم  نیا  درک (4) و 

126 ص :

ص 12. ذخأم 50 ، . 539 - 1
.طسوالا قرشلا  ص 4 ، ، 1382  / 10  / 4 هرامش 444 ، یجراخ ، ياه  هناسر  هدیزگ  نتلوب  . 540 - 2

.1382  / 9  / 17 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 541 - 3
.نامه . 542 - 4
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ناریا زا  ار  هنخر  ناکما  ربیخ  تایلمع  ات  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هلـصاف ي  رد  نمـشد  هجیتن ، رد  .دـش  لح  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا 
يرترب بجوم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  نمشد  تاعالطا  رد  میظع  لوحت  .درک  میکحت  داد و  لیکشت  عیرس  ار  یعافد  طوطخ  تفرگ و 

دمایپ .تفرگ  ناریا  زا  ار  يزوریپ  هجیتن  رد  يورشیپ و  ناکما  ناریا ، ياوق  هنخر ي  اب  هلباقم  یعافد و  طوطخ  لیکشت  اب  دش و  قارع 
ینارگن درک ، فرطرب  يا  هزادنا  ات  ار  قارع  یعافد  تردـق  هرابرد ي  دوجوم  ياهدـیدرت  هکنآ  رب  هوالع  یماظن  لوحت  نیا  یـسایس 

.داد شهاک  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  قارع و  كاخ  رد  گنج  همادا ي  زا  ار  اکیرما 

تایلمع اب  قارع  ناریا و  گنج  هنحص ي  ود  رد  یماظن  یسایس و  لوحت  بقاعتم  اکیرما  قارع و  یتاعالطا  يراکمه  موس  هلحرم ي 
هب اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر  هژیو ي  هدـنیامن ي  دلفـسمار ، رفـس  .دـش  زاغآ  نانبل  رد  لیئارـسا  اکیرما و  تسکـش  ربیخ و 

ار روشک  ود  یتاعالطا  طباور  قیمعت  شرتسگ و  قارع و  اـکیرما و  طـباور  دـیدجت  هنیمز ي  تفرگ  تروص  هک  یتارکاذـم  قارع و 
.دندرک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  دندش و  رقتسم  دادغب  رد  اکیرما  ترافـس  رد  طبار  نارـسفا  راب  نیتسخن  يارب  هکنانچ  .درک (1)  داجیا 

یهاگ هتفه و  رد  شرازگ  ود  هاگ  یگتفه و  ياه  شرازگ  دوب (3)  قارع  رایتخا  رد  نانچمه  هک  يا  هراوهام  ریواصت  رب  هوـالع   (2)
یسوساج میـس (4)  یب  ياه  هاگتـسد  هراوهام و  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  ياهورین  تاکرحت  هرابرد ي  هنازور  ابیرقت  ياه  شرازگ  یتح 

 . .تفرگ (5) یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  یناسنا  عبانم  ینف و  لیاسو  ریاس  کیژتارتسا و 

هدازهاش هکنانچ  .دیـشوک  یم  نآ  بسک  يارب  دوب و  دنمزاین  اکیرما (6)  یتاعالطا  ياه  کـمک  هب  تدـش  هب  قارع  هلحرم ، نیا  رد 
رد يدوعس  ناتسبرع  ریفس  ردنب ،

127 ص :

ص 25، رون ، نازاس  هشیدـنا  تاعلاطم  هسـسؤم  نمهب 1380 ، هرامـش 19 ، مود ، لاـس  تضهن ، یلیلحت  يربخ -  هماـنهام  . 543 - 1
تینما سناژآ  تقو  سیئر  نمراتـسا  مایلیو  رالاس و  ایرد  زا  لقن  هب  قارع ، لابق  رد  اکیرما  یلم  تینما  يژتارتسا  دامتعا ، دمحا  رتکد 

.اکیرما یلم 
ص 12. ذخأم 50 ، . 544 - 2

.کیوزوین يریدق ، رفولین  همجرت  دش ،؟ مادص  هنوگچ  مادص  ص 5 ، ، 1381  / 6  / 31 يرهشمه ، همانزور  . 545 - 3
لخاد رد  ار  يدارفا  یتح  میتشادـن و  یلکـشم  ناریا  اب  یگیاسمه  لیلد  هب  تاـعالطا  رظن  زا  اـم  دـیوگ  یم  ییارماـس  قیفو  . 546 - 4
.دننک شرازگ  ام  هب  تعاس  هب  تعاس  تاعالطا ، بسک  اب  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  میـس  یب  ياه  هاگتـسد  هب  زهجم  هک  میتشاد  ناریا 

(. ص 14 ، 1381  / 12  / 6 ون ، سای  رطق ، هریزجلا ي  اب  هبحاصم  )
ص 14. ذخأم 49 ، . 547 - 5

یتاعالطا متفگ  وا  هب  میوش ؟ زاین  یب  ایـس  نامزاس  زا  میناوت  یم  ایآ  درک  لاؤس  نم  زا  مادص  راب  کی  دیوگ : یم  ییارماس  . 548 - 6
تدـم رد  تاعالطا  يروآ  عمج  رد  يدایز  ییاناوت  اه  نآ  اریز  میراد ؛ جایتحا  اـه  نآ  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  میهد  یم  تسد  زا  ار 

(. ص 17 ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  تایحلا ، اب  هبحاصم   ) .میرادن یتردق  نینچ  ینونک  تیعضو  رد  ام  دنراد و  هاتوک  رایسب 

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_127_6
http://www.ghaemiyeh.com


زا میوشب و  هطـساو  هک  تساوخ  یم  اـم  زا  اـبترم  رخآ  ياـه  لاـس  رد  هژیو  هب  ناریا  اـب  دوخ  گـنج  رد  مادـص  دـیوگ : یم  اـکیرما ،
زا هک  تساوخ  یم  ام  زا  قارع  .دـنهد  يرای  شتاـیلمع  رد  ار  قارع  یبرغ ، ياـه  تردـق  رگید  قاـفتا  هب  میهاوخب  اه (1)  ییاکیرما 
رد ار  اه  نآ  رگید  نکمم  هلیـسو ي  ره  ای  حرط  هئارا  ترواشم ، یـسوساج ، تاعالطا  هنیمز ي  رد  میهاوخب  اکیرما  یماظن  ياهورین 

 . .دنهد (2) يرای  اه  یناریا  اب  گنج 

تروص هب  نآ  دراوم  زا  يا  هراپ  هب  عقاوم  یـضعب  اهنت  تسا و  ناهنپ  نانچمه  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک  يراکمه  داعبا 
ماجنا اکیرما  تساوخرد  هب  یتاعالطا و  تیاده  اب  گنج ، رد  ار  دوخ  یماظن  تامادـقا  زا  یخرب  اه  یقارع  .دوش  یم  هراشا  دودـحم 

هک یفادـها  باختنا  رد  ناحارط  هب  دادـغب ، رد  اکیرما  هبتر ي  یلاع  رـسفا  کـی  تشون  اهدـعب  لانـشنرتنیا  تسیا  لدـیم  .دـنداد  یم 
زا نآ  هشقن ي  تاـعالطا و  نـتفرگ  زا  سپ  قارع  نـینچمه  .دـنک (3)  یم  کمک  دـننک  نارابمب  ناریا  رد  دـیاب  یقارع  ياهامیپاوه 

دیدـشت تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  .درک  هلمح  اکن  هاگورین  هب   (5) هسنارف ، هدنوش ي  تیاده  يرزیل  ياه  بمب  اب  اکیرما (4) 
اکیرما میقتـسم  کیرحت  اب  روشک  نیا  كاخ  قمع  رد  ناریا  ياهرهـش  نارابمب  درک : مـالعا  قارع  ویدار  اـکیرما ، قارع و  تاـشقانم 

 . .تفرگ (6) یم  ماجنا 

نیمه تفرگ و  ماجنا  قارع  هب  اکیرما  هنامرحم ي  یماظن  تاعالطا  ساـسا  رب  لاس 1367  نیدرورف  رخاوا  رد  واـف  هب  قارع  هلمح ي 
لتخم ار  ناریا  يرادار  ياه  متسیس  اه  ییاکیرما  نیا ، رب  هوالع  .تخاس  نکمم  ناریا  عضاوم  هب  ار  قارع  هدرتسگ ي  مجاهت  هلئـسم ،
شخب دوخ  حیـضوت  اب  ییارماـس  قیفو  اهدـعب  .دوب (7)  قارع  تایلمع  زا  اـکیرما  یماـظن  تیاـمح  ياـنعم  هب  عوضوم  نیا  دـندرک و 

.دمآ نم  دزن  وگو  تفگ  يارب  دادغب  رد  اکیرما  یماظن  هتـسباو ي  دـیوگ : یم  يو  .دـنک  یم  نشور  ار  عوضوم  نیا  داعبا  زا  يرگید 
سامت طوطخ  صوصخ  رد  ار  یتاعالطا  تساوخ  یم  وا 

128 ص :

هطـساو ي هب  اکیرما  زا  قارع  ياه  تساوخرد  هرابرد ي  هک  ار  یتاحیـضوت  ردـنب ، هدازهاـش  اـکیرما ، رد  ناتـسبرع  ریفـس  . 549 - 1
یم عوضوم  نیا  هب  هراشا  اب  يو  اذل  .دوب  قارع  ییاکیرما  دض  ياهراعـش  تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  دعب  دنک  یم  حرطم  ناتـسبرع 

.؟ تسیلایرپما نونکا  دندوب و  تسرپ  نطو  تقو  نآ  رد  اه  ییاکیرما  ایآ  دیوگ :
هرامـش 2 و 3، اکیرما ، رد  تیوک  هب  قارع  زواجت  باتزاب  دـحتم ، للم  ناـمزاس  رد  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن  . 550 - 2

.نتگنشاو رد  يدوعس  ترافس  توا 1990 ،  13 یتاعوبطم ، سنارفنک  رد  ردنب  هدازهاش  شخب 3 ، زا  ص 2  دادرم 1369 ،
ص 110. ، 1365  / 9  / 26 هرامش 124 ، اهادیور ،»  » نتلوب یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  یسایس  رتفد  . 551 - 3

یناسنا مولع  هورگ  یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یضترم  . 552 - 4
.فارگلت يدناس  ص 225 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ، داهج  تاراشتنا  یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد 

.1365  / 11  / 6 اکیرما ، ویدار  ص 225 ، نامه ، . 553 - 5
ص 16. ، 1377  / 4  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 554 - 6

.سرپدتیانوی ص 6 ، ، 1382  / 2  / 13، ون سای  همانزور  . 555 - 7
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هب يدـنمورین  هبرـض ي  دـنراد  دـصق  اه  ییاکیرما  میدرک  یم  رکف  ام  .دـنک  بسک  واف  هقطنم  رد  ناریا  ياهورین  اـم و  ياـهورین  نیب 
 . .دنزاس (1) دراو  هقطنم  نیا  رد  ناریا 

ینوـیزیولت هکبـش ي  اـب  هبحاـصم  رد  اـکیرما  رد  قارع  ریفــس  قارع ، اـکیرما و  طـباور  رد  شنت  تیوـک و  هـب  قارع  زواـجت  زا  سپ 
هداد یم  قارع  هب  طلغ  یماظن  تاعالطا  اه ، ههبج  رد  یناریا  ياهورین  تاکرحت  زا  گنج ، لوط  رد  اکیرما  دـش  یعدـم  یـس.یب.يا 

 . (2) تسا !

قارع هب  یلام  ياه  کمک 

تیدودحم نوچ  یلیالد  هب  قارع  دوب ، رثأتم  روشک  نیا  يداصتقا  ناوت  زا  يا  هزادنا  ات  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  قارع  یعافد  تردق 
يداصتقا ياه  کمک  هب  یماظن  تازیهجت  دـیرخ  ترورـض  ینالوط و  گنج  ياه  هنیزه  شیازفا  تفن و  رودـص  شهاک  زا  لصاح 

.دش دنمزاین 

بیکرت .داد  شیازفا  ار  قارع  هب  يداصتقا  ياه  کمک  هنماد ي  اجیردت  قارع  تسکش  رهشمرخ و  حتف  زا  سپ  دوجوم  ياه  ینارگن 
تدم (3) و دنلب  ياه  ماو  سراف و  جیلخ  ياهروشک  ياه  کمک  یلخاد ، ياهدمآرد  لصاح  هرود  نیا  رد  قارع  يداصتقا  تردـق 

.دوب ناهج (4)  ياهروشک  یلام  تارابتعا 

رد .تسا  هدوب  رایـسب  اه  کمک  نیا  دـهد  یم  ناشن  ماقرا  رامآ و  یخرب  راشتنا  یلو  تسین  نشور  قارع  هب  یلام  ياه  کمک  مجح 
ار رالد  درایلیم  زا 45  شیب  دـیوگ  یم  ییارماس  قیفو  .تسا  هدوب  اهروشک  ریاس  زا  شیب  سراف  جـیلخ  ياهروشک  کمک  ناـیم  نیا 

یتفگنه لوپ  نینچ  نتـشاد  رایتخا  رد  نودب  قارع  .تخادرپ  يدوعـس  ناتـسبرع  ار  یمین  زا  شیب  هک  دنداد  سراف  جـیلخ  ياهروشک 
لاس 1982 رد  نیـسح  مادص  میژر  اعطق  دش ، یمن  ریزارـس  قارع  يوس  هب  فلتخم  ياه  کمک  رگا  .تشادن  ار  گنج  همادا  تردق 

مجح تسا  دقتعم  رصم ، نیشیپ  عافد  ریزو  هلازغوبا ، .دوب (5)  هدش  نوگنرس  ریگارف ، ياه  تسکش  لاس  ینعی  م 

129 ص :

ذخأم 51. . 556 - 1
.1369  / 5  / 29 قارع ، رد  اکیرما  ریفس  هبحاصم  هرامش 303 ، ذخأم 73 ، . 557 - 2

ص 158. ذخأم 50 ، . 558 - 3
.داد صاصتخا  حالس  يژولونکت  رازفا و  گنج  دیرخ  هب  ار  شا  یتفن  دمآرد  لک  دودح 60 % قارع  لاس 1985 م  رد  اهنت  . 559 - 4

(. ص 443 گرم ، يرگ  داوس  )
ص 138. ذخأم 50 ، . 560 - 5
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، حابص خیش  .دندرک (1)  کمک  قارع  هب  رالد  درایلیم  تصـش  تیوک  ناتـسبرع و  اهنت  دـیوگ  یم  يو  .تسا  هدوب  رتشیب  اه  کمک 
درایلیم هدراهچ  تیوک  تفگ : اه  کمک  مجح  هرابرد ي  نآ ، لاغشا  شروشک و  هب  قارع  هلمح ي  زا  سپ  اکیرما ، رد  تیوک  ریفس 
هفاضا يو  .درک  کمک  قارع  یگنج  نیـشام  هب  یتامدـخ  ياه  کمک  قیرط  زا  رالد  درایلیم  هدزناش  زا  شیب  يدـقن و  کمک  رـالد 

رالد درایلیم  یس  تیوک  اهنت  حیـضوت  نیاربانب  .مییامن  کمک  گنج  رد  مادص  هب  ات  میدرک  یم  رداص  تفن  نامزاین  زا  شیب  ام  درک 
 . .تسا (2) هدرک  کمک  قارع  هب 

هب نآ  داعبا  سراف و  جیلخ  ياهروشک  ياه  کمک  نازیم  هرابرد ي  يدـیدج  ياه  ثحب  درک  لاغـشا  ار  تیوک  قارع  هکنیا  زا  سپ 
میدرک ادـف  ار  دوخ  دارفا  ناریا  اب  گنج  رد  اـم  دوب  هتفگ  هک  قارع  هب  خـساپ  رد  ناتـسبرع ، هاـش  دـهف ، .دوب (3)  مهم  هک  دـمآ  نایم 
تیعقاو دنک : یم  هفاضا  يو  .میدوب (4)  میهس  يراکادف  نیا  رد  یللملا ، نیب  يراکمه  هتفرـشیپ و  ياه  حالـس  لوپ ، اب  زین  ام  تفگ :

.دوش دـنم  هرهب  ناریا  هیلع  گـنج  رد  یتسیلاـیرپما  اـی  ییاـکیرما  ياـهورین  زا  تسناوت  یمن  قارع  میدوـبن  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  رما 
 . .دوب (5) گنج  لوط  رد  اکیرما  ياه  يراکمه  کمک و  بلج  وا  هب  ام  تمدخ  نیرت  گرزب  هک  دوب  دقتعم  هشیمه  مادص 

راب نیتسخن  يارب  رذآ 1361  رد  دش و  زاغآ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یمـسر  تروص  هب  قارع  میژر  هب  اکیرما  یلام  تارابتعا  ياطعا 
يا هنوگ  هب  تفای  شیازفا  اجیردـت  تفرگ (6) و  رارق  قارع  میژر  رایتخا  رد  مدنگ  جنرب و  دـیرخ  يارب  رالد  نویلیم  دصیـس  غلبم  هب 

 . .تفرگ (7) رارق  قارع  رایتخا  رد  رالد  درایلیم  جنپ  زا  شیب  عومجم  رد  هک 

تـساوخرد هب  انب  هسنارف ، تقو  هجراخ  ریزو  نوشـسدولک ، هتفگ ي  هب  گنج  لوا  قارع  هب  هسنارف  یماظنریغ  یماظن و  ياه  کـمک 
.دوب ناریا  یمالسا  يروهمج  ربارب  رد  قارع  زا  تیامح  هنیمز ي  رد  هدشن  مالعا  یمیمصت  رد  تینما  ياروش  یمئاد  ءاضعا  زا  یخرب 

ار نآ  عمج  دنومول  همانزور ي  سرپسکا و  همانزور ي   (8)

130 ص :

.تیوک ویدار  اب  هلازغوبا  يوگو  تفگ  ص 16 ، ، 1369  / 12  / 7 ناهیک ، همانزور  . 561 - 1
ص 16. ، 1369  / 6  / 22 ناهیک ، همانزور  . 562 - 2

.تسا تفرگ  کمک  یبرع  ياهروشک  زا  رالد  درایلیم  طقف 83  قارع  دیوگ : یم  برغم  هجراخ ي  ریزو  . 563 - 3
.1369  / 5  / 23 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  ص 62 ، ، 1370 يرنه ، هزوح  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم  . 564 - 4

ذخأم 72. . 565 - 5
ص 258. ذخأم 42 ، . 566 - 6

،1380  / 8 / 14 هرامـش 1874 ، ناهج ، ناریا و  ياهدادـیور  ایند ،» ياه  هناسر   » نتلوب یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  . 567 - 7
، هتساوخان بقاوع  هلاقم  گنج ، تارـضم  باتک  هدنـسیون  یعامتجا و  مولع  شهوژپ  ياروش  همانرب  ریدم  نمریت  ناج  ص 13 و 14 ،

.یسدنس هیرخف  همجرت 
.1369  / 6  / 11 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 64 ، ذخأم 84 ، . 568 - 8
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زا یکی  ار  عوضوم  نیا  .دنک (1)  یم  یبایزرا  کنارف  درایلیم  داتـشه  يراپود  همانزور ي  یلو  دـننک  یم  رکذ  کنارف  درایلیم  هاجنپ 
نیدـنچ رد  دوخ  یهدـب  تخادرپزاب  يارب  قارع  تالکـشم  هب  هجوت  اـب  هسنارف  .دـننک (2)  یم  رکذ  قارع  زا  هسنارف  تیامح  لـیالد 

روشک نیا  رایتخا  رد  تاحیلـست  دیرخ  يارب  دـیدج  تارابتعا  لاح ، نیع  رد  درک و  تقفاوم  قارع  ياه  تخادرپزاب  قیوعت  اب  هلحرم 
 . .داد (3) رارق 

يارب تسخن  هجرد ي  رد  .تشاد  تبثم  ياهدـمایپ  راـثآ و  هنیمز ي  ود  رد  قارع  مـیژر  يارب  يداـصتقا  ياـه  کـمک  عوـمجم ، رد 
مهارف قارع  مدرم  حلـسم و  ياهورین  يارب  يدرف  هب  رـصحنم  تیعـضو  نیا ، رب  هوالع  .تفای  شیازفا  قارع  ییاناوت  تازیهجت  دـیرخ 

نینچ .دوب  يداع  يرما  گنج ، رد  زیچاـن  یتمیق  اـب  تاـموزلم  رگید  كاـشوپ و  ییاذـغ ، داوم  نیرتهب  هب  نادنورهـش  یباـیتسد  .دـش 
.درک یم  ینتفریذپ  شیاه  شجنر  اه و  تبیصم  مامت  اب  ار  گنج  همادا ي  یناور  رظن  زا  یتامادقا ،

قارع هب  یتاحیلست  ياه  کمک 

لامعا ياه  میرحت  ای  تشاد ؛ ور  شیپ  هنیزگ  ود  روشک  نیا  هب  یتاحیلست  کمک  قارع و  تسکش  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  تلود 
ای دوبن ، قفاوم  مادقا  نیا  اب  مسیرورت  رـشب و  قوقح  هنیمز ي  رد  قارع  هنیـشیپ ي  لیلد  هب  هرگنک  هک  دنک  وغل  ار  قارع  دـض  رب  هدـش 

تلود هکنیا  نمـض  دادـغب ، رد  اکیرما  عفانم  لوئـسم  نوتگلیا ، .دوش (4)  لاـسرا  قارع  هب  ثلاـث  يروشک  قیرط  زا  تاحیلـست  هکنیا 
زین ییاکیرما  تازیهجت  هک  دومن  یحارط  ار  ییویرانس  لاس 1983 م  ربتکا  رد  درک  قیوشت  قارع  ربارب  رد  تسایس  رییغت  هب  ار  ناگیر 

ناریا اب  شا  ینمـشد  هک  دوب  هدش  دـعاقتم  اکیرما  نامز  نیا  رد  .دوش (5)  لاسرا  قارع  هب  رـصم  هلمج  زا  ثلاث  ياـهروشک  قیرط  زا 
دنک یم  دـیدهت  ار  نآ  قارع  هک  يرطخ  زا  شعفاـنم  يارب  ناریا  رطخ  رگید ، تراـبع  هب  تـسا و  قارع  اـب  شا  ینمـشد  زا  رت  قـیمع 

 . .تسا (6) رت  گرزب 

قارع رایتخارد  یفاک  هیلقن  لیاسو  تامهم و  یماظن و  ياه  حالس  ات  درک  یم  يربهر  يا  همانرب  اصخـش  یـسیک ، مایلیو  ایـس ، سیئر 
اکیرما هدحتم  تالایا   MSDD هنامرحم ي روتسد  قبط  .دشابن  هدنزاب  ناریا  اب  گنج  رد  دناوتب  هک  دریگب  رارق 

131 ص :

یملع تـئیه  وـضع  يرهمگرزب  دـیجم  رتـکد  ص 43 ، و  و 112  هرامـش 111  تاـعالطا ،)  ) يداـصتقا یـسایس و  هـلجم  . 569 - 1
.ناریا یمالسا  بالقنا  لوا  ههد  رد  هسنارف  ناریا و  طباور  ناریا ، رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک 

.هسنارف ناریا و  یسایس  تابسانم  هب  یهاگن  هلاقم  ییاباب ، یلع  اضرمالغ  ص 49 ، راهب 1378 ، یجراخ ، تسایس  همانلصف  . 570 - 2
ص 52. نامه ، . 571 - 3

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 572 - 4

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 573 - 5

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 574 - 6
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فرط زا  دـنک و  تیامح  نآ  رایتخا  رد  رابتعا  رالد  اه  نویلیم  نداد  رارق  اب  ار  قارع  میژر  یگنج  تکرح  تسیاب  یم  فرط  کـی  زا 
يارب ثلاث  ياهروشک  ندرک  تیادـه  اب  هرخالاب  نآ و  زا  اه  یقارع  ندرک  علطم  یماظن و  يرورـض  تاـعالطا  ندرک  هیهت  اـب  رگید ،

رد تیافک  ردق  هب  یماظن  ياه  حالس  قارع  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  يدح  ات  دنک  تیوقت  ار  روشک  نآ  قارع  هب  هحلـسا  شورف 
 . .دراد (1) رایتخا 

قیرط زا  مه  ار  يرادـقم  دـندرک و  لاسرا  قارع  هب  ار  اکیرما  تخاس  ياه  حالـس  یخرب  دودـحم  تروص  هب  اه  ییاکیرما  نیارباـنب ،
قیوشت قارع  هب  تاحیلـست  لاسرا  يارب  ار  ثلاث  ياهروشک  نیا ، رب  هوالع  .دنداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  رـصم  دننام  ثلاث  ياهروشک 

.دندرک

همانزور ي هتـشون  ساسا  رب  هلمج  زا  تسا  هدـش  رـشتنم  نونکات  هک  یتاعالطا  ربانب  هرود (2)  نیا  رد  ییاکیرما  ياه  حالـس  لاسرا 
، کینورتکلا تازیهجت  رالد  درایلیم   1 لداعم 5 /  هتـشذگ  لاس  جنپ  رد  اکیرما  تلود  تسا : هدوب  ریز  دراوم  لماش  تسپ  نتگنـشاو 

هتسه یکشوم و  ییایمیش ، ياه  حالس  دیلوت  رما  رد  هک  يوق  هداعلا  قوف  ياهرتویپماک  ساسح و  ياه  هاگتسد  تالآ ، نیـشام  عاونا 
 . .تسا (3) هتخورف  قارع  تلود  هب  دنراد  ساسح  شقن  يا 

تامهم يا و  هشوخ  ياه  بمب  شورف  نتخاس و  رد  ار  نئودراک »  » تکرـش یـسیک ، مایلیو  تسایر  نامز  رد  ایـس  ناـمزاس  نینچمه 
رارق قارع  رایتخا  رد  لب »  » عون رتپوک  یله  اه  ییاکیرما  .درک (4)  یم  تدعاسم  دییأت و  ار  نآ  تسا و  هتـسناد  زاجم  قارع  هب  رگید 

 . .دش (5) یم  هدافتسا  یماظن  دصاقم  يارب  هک  دنداد 

(6) سراف ، جیلخ  هیشاح  رد  اکیرما  دحتم  ياه  میژر  تابث  نداتفا  هرطاخم  هب  ناریا و  يزوریپ  زا  اکیرما  ینارگن  ههد ي 1980م ، رد 
یبورکیم ياه  حالـس  تخاس  يارب  هک  دـنک  دراو  ار  يداوم  قارع  یمتا  يژرنا  هتیمک ي  دـهد  هزاجا  هناهاگآ  اکیرما  ات  دـش  ببس 

 . .دوش (7) یم  هدافتسا 

132 ص :

ذخأم 34. . 575 - 1
يروهمج  ) ماـظن نیا  هب  ندز  هبرـض  يارب  اـکیرما  : » تفگ قارع  وـیدار  اـکیرما  قارع و  تابـسانم  رد  شنت  زا  سپ  اهدـعب  . 576 - 2

رارق قارع  رایتخا  رد  زین  ار  هتفرشیپ  ياهرازفا  گنج  عاونا  روظنم  نیا  يارب  هدیزرون و  غیرد  قارع  هب  یکمک  چیه  زا  ناریا ) یمالسا 
(. ص 12 ، 1377  / 7  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .تسا هداد 

.1369  / 10  / 12 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 78 ، ذخأم 84 ، . 577 - 3
ص 5. ذخأم 34 ، . 578 - 4

.ییارماسلا قیفو  ص 12 ، ، 1376  / 5  / 8 تاعالطا ، همانزور  . 579 - 5
ص 443. ذخأم 42 ، . 580 - 6

.کیوزوین ص 5 ، ، 1381  / 6 / 31 يرهشمه ، همانزور  . 581 - 7
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هب ار  اکیرما  تخاـس  حالـس  تساوخ  یمن  هک  یلیـالد  زا  یکی  دـننک (1) و  کمک  قارع  هب  اهروشک  ریاس  هک  دوب  قاتـشم  اـکیرما 
اهدعب .دوب (2)  یفاک  قارع  تاجایتحا  عفر  يارب  ییاکیرما  ریغ  تخاس  ياه  هحلسا  هیهت ي  دیلوت و  هک  دوب  نیا  دهدب  لیوحت  قارع 

ریزو نواـعم  یفروم ، دراـچیر  قارع ، تیوـقت  رد  اـکیرما  شقن  رب  ینبم  يراـبخا  راـشتنا  قارع و  اـکیرما و  طـباور  رد  شنت  زا  سپ 
ام دـنیوگ  یم  هک  میناوخ  یم  ار  ییاهریـسفت  نونکا  اما  تسا ، هدوب  دودـحم  روشک  ود  يراکمه  نازیم  درک  مالعا  اکیرما ، هجراـخ 

دنرچ اه  فرح  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  .داد  تردق  قارع  ثعب  بزح  هب  هک  دوب  اکیرما  .میدرک  قلخ  ار  نیـسح  مادـص  هک  میدوب 
ياه لاس  لوط  رد  ار  دوخ  يربهر  تیعقوم  نیـسح  مادـص  .تسا  هدـش  ولغ  رایـسب  قارع  اکیرما و  يراکمه  نازیم  هرابرد ي  تسا !

اتدـمع دـندروآ  دوجو  هب  قارع  يارب  ار  تردـق  نیا  دـنداد و  یم  یماظن  تازیهجت  هحلـسا و  وا  هب  هک  یناـسک  هدرک و  سرغ  لاـس 
 . .دندوب (3) اه  يوروش  اه و  يوسنارف  هژیو  هب  اه و  ییاپورا 

رایتخا رد  يا  هدـننک  نییعت  دایز و  رایـسب  ياه  کمک  قباس )  ) يوروش اـب  هسیاـقم  رد  یتح  ییاـپورا و  ياـهروشک  ناـیم  رد  هسنارف 
ربانب .دوب (4)  یناگمه  یمیمـصت  دادـغب  میژر  هب  هدـننک  نییعت  یماظن  زایتما  نداد  هراـبرد ي  يریگ  میمـصت  هچرگ  .داد  رارق  قارع 
ياه لاـس  رد  داد (5) و  قارع  هب  هحلـسا  رالد  درایلیم  راـهچ  لداـعم  هسنارف  اـت 1980 م  ياه 1977 م  لاس  هلـصاف ي  رد  یـشرازگ 

نیمز و هب  اوه  کشوم  پوت ، کنات ، رتپوک ، یله  یگنج ، ياهامیپاوه  هلمج  زا  رالد  دراـیلیم   (6) 5 هسنارف 6 /  ات 1988 م  1986 م 
درایلیم غلبم 41  ياه 1982 م و 1983 م  لاس  هلـصاف  رد  نیا  زا  شیپ  هک ، یلاـح  رد  .تخورف (7)  قارع  هب  یکینورتـکلا  تازیهجت 
يدوعس ناتسبرع  ات  دش  ببس  حالس  تفایرد  هنیزه ي  تخادرپزاب  يارب  قارع  یلام  تالکشم  .درک  لاسرا  قارع  هب  حالـس  کنارف 

لماش ژاریم ، ياهامیپاوه  زا  ریغ  یتفایرد  ياه  حالـس  .دـنک (8)  مالعا  هسنارف  هب  قارع  بناـج  زا  تفن  شورف  يارب  ار  دوخ  تقفاوم 
ياهرتپوک یله  نالیم ، تاه ، تسوزگا ، ياه  کشوم 

133 ص :

ص 3. ذخأم 96 ، . 582 - 1

ص 3. ذخأم 96 ، . 583 - 2
.1369  / 7  / 2 اکیرما ، ویدار  . 584 - 3

.یحابصم نیدلا  یحم  ص 223 ، ذخأم 7 ، . 585 - 4
ذخأم 178،42. . 586 - 5

(. ص 223 یحابصم ، نیدلا  یحم   ) .داد لیوحت  قارع  هب  حالس  رالد  درایلیم   9 ینامز 3 /  هلصاف ي  نیمه  رد  هسنارف  . 587 - 6
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 223 ، ذخأم 7 ، . 588 - 7

ص 42. ذخأم 89 ، . 589 - 8
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تاحیلـست مجح  اجیردت  .دوب (1)  راـکدوخ  يرتم  یلیم  ياـه 155  پوت  سکیا و  ما -  ياـه  کـنات  لزاـگ و  تولا ، نوسرف  رپوس 
سیراپ دادغب -  ییاوه  طوطخ  یماظنریغ  ياهامیپاوه  یتح  لاس 1986 م  طساوا  رد  هک  دوب  دایز  ردقنآ  قارع  هب  هسنارف  زا  یلاسرا 

حالس هتفه  هس  طقف  هسنارف  رگا  دندرک  دروآرب  هسنارف  یتاعالطا  ياه  نامزاس  لاس 1986 م  رد  .دنتخادرپ  رازفا  گنج  لمح  هب  زین 
ندمآ راک  يور  درگلاس  تبـسانم  هب  هیئوژ ي 1980 م و  رد  مادـص  .دروخ (2)  دهاوخ  تسکـش  روشک  نآ  دنکن ، لاسرا  قارع  هب 

هدـنامرد ام  دـنک  یم  يراددوخ  ام  هب  حالـس  لیوحت  زا  يوروش  هک  یماگنه  الاح  : » تفگ يوسنارف  ناراگن  همانزور  هب  ثعب  بزح 
 . (3) .مینک » یم  عوجر  هسنارف  هب  هصاخ  رگید و  ياج  هب  میوش  یمن 

هدنیامن نتسدراکسیژ ، يرلاو  يروهمج  تسایر  نامز  رد  دنتشاد  قارع  یمتا  تاسیـسأت  زیهجت  رد  هک  یـشقن  رب  هوالع  اه  يوسنارف 
تروص هب  هسنارف  هک  داد  عالطا  يو  هب  درک و  تاقالم  قارع ، تقو  عافد  ریزو  هللاریخ ، ناندـع  اـب  وا  دنداتـسرف ؛ قارع  هب  ار  دوخ  ي 

نیا گـنج  فقوت  هب  ناریا  ندرک  روبجم  يارب  ناوـت  یم  .دـیامن  یم  یـسررب  قارع  هب  ار  یمتا (4)  بمب  ياطعا  ياه  هنیمز  يدـج 
ياه سیورـس  رگـشرازگ  هدنـسیون و  ناونع  هب  هک  يرهاـط  ریما  شرازگ  رباـنب  .درک (6)  باـترپ  یـصخشم (5)  فدـه  هب  ار  بمب 
مرآ اب  هسنارف ، نیگنس  ياه  نکفا  بمب  زا  نارداکسا  کی  ( 1362  ) لاس 1983 م رد  یتح  تسا  روهشم  یبرغ  ياهروشک  یتاعالطا 

 . .دندومن (7) مادقا  رهشوب  يا  هتسه  هاگورین  نارابمب  هب  قارع  شترا 

شورف زا  امـسر  هچرگ  یـسیلگنا  ياه  تکرـش  .دوب  رتمک  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  یتاحیلـست  ياه  کـمک  هسنارف  اـب  هسیاـقم  رد 
تراجت ماقرا  اهنت  یلو  دـندوب  هدـش  عونمم  دوش ، گـنج  ندـش  ینـالوط  بجوم  هک  قارع ، هب  يرگید  زیچ  ره  اـی  تاـمهم  هحلـسا ،

تسا هداد  هئارا  ( OECD  ) يداصتقا هسوت  يراکمه و  نامزاس  هک  ار  ایناتیرب  یمسر 

134 ص :

ذخأم 89. . 590 - 1
ص 453. ذخأم 42 ، . 591 - 2
ص 178. ذخأم 42 ، . 592 - 3

یمتا روتکار  کی  دادغب  وکـسم و  نایم  یتلود  هماندهع  يایحا  تهج  رد  دنک  یم  دـهعت  يوروش  اه ، شرازگ  یخرب  ربانب  . 593 - 4
(. 1363  / 2 تیوک 2 /  زا  .ج  .خ  زا  لقن  هب  ص 375 ، یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .دزاسب قارع  يارب  دیدج 

لاسرا مادص  يارب  عافد  ریزو  ءاضما  اب  هتشون و  صوصخ  نیا  رد  هک  یشرازگ  زا  يا  هخسن  نم  دیوگ : یم  ییارماس  قیفو  . 594 - 5
(. ص 143 یقرش ، هزاورد  یناریو   ) .مدرک یم  يرادهگن  ناریا  تاعالطا  هبعش  رد  مدوخ  قودنصواگ  رد  دوب  هدش 

ص 143. ذخأم 50 ، . 595 - 6
(. 1382  / 8  / 19  ) 2003 ربماون  10 ویویر ، لانشن  ص 105 ، هرامش 23 ، يد 1382 ، رذآ و  ناریا ، زادنا  مشچ  همانهام  . 596 - 7
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هب هتفرشیپ  يژولونکت  يالاک  رالد  درایلیم   1 زا 5 /  شیب  قارع ، اب  داد  رارق  زا  دعب  لاس  راهچ  یط  اهنت  روشک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن 
مه ناملآ  .تسا (2)  هدوب  رالد  نویلیم  رب 350  غلاب  ات 1987 م  لاس 1980 م  زا  یلاسرا  ياه  حالس  تسا (1) و  هدرک  رداص  قارع 

لیالد زا  یکی  .دوبن  ینلع  نادنچ  قارع  ناملآ و  کیژتارتسا  داحتا  هسنارف ، فالخرب  اما  دوب ، قارع  کیژتارتسا  دحتم  هسنارف  دـننام 
يژولونکت نودـب  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما  لگیپشا  هلجم ي  شرازگ  ربانب  .دوب (3)  ناریا  هنانیگمـشخ  شنکاو  يراک  ناهنپ  نیا 

داد دادغب  هب  ار  ناکما  نیا  ناملآ  هتفرشیپ ي  يژولونکت  .تسا  هدوبن  رداق  یب  داکسا -  دربرود  ياه  کشوم  دیلوت  هب  قارع  ناملآ ،
ياه حالـس  دیلوت  تخاس و  رد  قارع  هب  ناملآ  ياه  کمک  .دهد (4)  شیازفا  رتمولیک  دصشش  هب  ار  داکـسا  ياه  کشوم  درب  هک 
يارب ناملآ  رد  ار  ناریا  ییایمیـش  ناحورجم  ياوادـم  زا  لصاح  تاعالطا  اه  ناملآ  نیا ، رب  هوالع  .تسا  راـکنا  لـباقریغ  ییاـیمیش 

 . .دنداد (5) یم  رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  قارع ، ییایمیش  ياه  حالس  رثا  دوبهب  شیازفا و 

ههد رد  یبرغ ، ياهروشک  زا  یکی  رد  لیزرب  ریفس  هتفگ ي  هب  .تسا  ناهج  رد  حالس  هدننک  دیلوت  اکیرما و  نادحتم  زا  یکی  لیزرب 
قارع هب  زین  اه  ییاـیلاتیا  دندوب (7)  علطم (6)  الک  ای  دنتـساوخ  ام  زا  اـه  ییاـکیرما  اـی  میداد  قارع  هب  هچره  يدـالیم  و 90  ي 80 

رد روشک  نیا  ناتـسبرع ، هجراـخ  ریزو  لصیفلادوعـس ، هتفگ ي  هب  .تفرگ (8)  یم  هدـیدان  ار  نآ  اکیرما  هک  دـندرک  رداص  هحلـسا 
 . .تسا (9) هدوب  میهس  رایسب  قارع  شترا  تردق  شیازفا  زیهجت و 

 / اعمج 9 ات 1987 م  زا 1980 م  هکنانچ  درک  یم  رداص  قارع  هب  حالس  تشاد (10)  ناریا  اب  يا  هدرتسگ  طباور  هک  یلاح  رد  نینچ 
 . .درک (11) لاسرا  قارع  هب  حالس  رالد  درایلیم   3

135 ص :

ص 477. ذخأم 42 ، . 597 - 1
ص 98. ذخأم 32 ، . 598 - 2

ص 318. ذخأم 42 ، . 599 - 3
ص 16. ، 1367  / 1  / 23 ناهیک ، همانزور  . 600 - 4

لاس 1378. يرفعج ، هللا  حتف  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 601 - 5
نیا رب  تاحیـضوت  نیا  اذل  دش ، شنکاو  بجوم  قارع  هب  حالـس  ناگدننک  رداص  ربارب  رد  اکیرما  قارع و  طباور  رد  شنت  . 602 - 6

.دننک یم  ادص  رس و  الاح  یلو  دندوب  علطم  اه  ییاکیرما  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ساسا 
.تسا ظوفحم  عبنم  . 603 - 7

ص 183. ذخأم 74 ، . 604 - 8
ص 73. ذخأم 74 ، . 605 - 9

یتروص رد  ص 101 ) مویه.ر ، نورماک   ) .درک رداص  حالس  ناریا  هب  رالد  درایلیم   1  / 8 غلبم نیچ  ات 1987 م  زا 1980 م  . 606 - 10
.درک لاسرا  حالس  نآ  ربارب  هس  کیدزن  قارع  هب  هک 

ص 101. ذخأم 32 ، . 607 - 11
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یلو درک ، یم  لاـسرا  تاحیلـست  روـشک  نآ  هب  قارع  تیوـقت  يارب  یلک  عاـمجا  قـفاوت و  بوچراـچ  رد  قباـس )  ) يوروـش هـچرگ 
رد هک  تسا  يدراوم  ناریا  بالقنا  ییاکیرما  دـض  عضاوم  نینچمه  قارع و  اب  یتنـس  طباور  .تشاد  رظن  رد  زین  يرگید  تاـظحالم 

.تشاد يرثؤم  شقن  قارع  ناریا و  اب  يوروش  تابسانم  رد  گنج  لوط 

حالس شورف  لیلد ، نیمه  هب  دندوب و  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  فلاخم  دندرک  مالعا  راکشآ  تروص  هب  هچنآ  ادتبا و  رد  اه  يوروش 
زا یقارع  نالالد  اریز  دنتشاذگ ؛ رس  تشپ  یتراسخ  چیه  یب  ار  يوروش  یتاحیلست  میرحت  اه  یقارع  هتبلا  دندرک ؛ میرحت  قارع  هب  ار 
اب قارع  هطبار ي  نیا ، رب  هوالع  .دندرک (1)  یم  هیهت  ار  زاین  دروم  ياه  حالس  یقرش  ناملآ  ناتسهل و  لثم  قرـش  كولب  ياهروشک 

.درک یم  فرطرب  ار  قارع  ياهزاین  يوسنارف  تاحیلست  هسنارف و 

ددجم یبایزرا  هجیتن ي  وکـسم  ياه  تسایـس  رد  دـیدج  شخرچ  .درک  رییغت  قارع  عفن  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  اه  سور  تسایس 
.دـشاب (2) هتـشادرب  رد  تسناوـت  یم  یلوـحت  نینچ  هک  دوـب  یتارطخ  اـه و  تـصرف  گـنج و  رد  ناریا  يزوریپ  تاریثأـت  زا  اـه  نآ 

میظع هداعلا  قوف  ياه  هلومحم  درک و  اهر  گنج  رد  یفرط  یب  رب  ینبم  ار  شا  هناـطاتحم  عضوم  يوروش  لاس 1982 م  رد  نیاربانب ،
يا هزات  رابتعا  درک و  دـیدمت  ار  رالد  درایلیم   2 تخادرپزاب 5 /  لاس 1984 م  لوا  همین ي  رد  طقف  .داد  لیوحت  قارع  هب  یتاحیلـست 

 . .دومن (3) راذگاو  قارع  هب  رالد  درایلیم  کی  یبیرقت  شزرا  هب 

یت کنات  .دـندش 400  رقتـسم  اه  هاگدورف  اه و  هاگیاپ  رد  دنتـشگزاب و  قارع  هب  یماظن  رواشم  ات 1200  م 1000  ربماون 1982  رد 
ياه هدنگنج  .دوب  هار  رد  یب  داکسا -  ماس 9 و  گارف 7 ، دارگ ، کشم  یمیظع  ریداقم  دش و  هداد  قارع  هب  یت 72  کنات   250،55

 . .دش (4) هداد  لیوحت  قارع  هب  زین  يا 24  فا  رادپوت  ياهرتپوک  یله  ییاسانش و  گیم 25 

ياضعا ندرک  دازآ  يازا  رد  اه  یقارع  يوروش ، قارع و  تابسانم  يریگرس  زا  لاس 1982 م و  زا  سپ  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
ارجا دوب ، هدش  ءاضما  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  ار  ییاهدادرارق  ات  دنتساوخ  يوروش  زا  تسینومک  بزح 

136 ص :

ص 178. ذخأم 42 ، . 608 - 1
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 226 ، ذخأم 7 ، . 609 - 2

سلاهوژ و سپ  تربار  ص 53 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  لک ، داتس  یسایس  تنواعم  . 610 - 3
11  / 21 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  همجرت  ، 1986 موس ، ناهج  همانلـصف  سراف ، جیلخ  رد  دربن  دیدجت  هلاقم  زمر ، یج  لکیام 

.1364 / 
ص 249. ذخأم 42 ، . 611 - 4
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هب اه  یناریا  يورشیپ  قارع و  یعافد  طوطخ  ندش  هتسکش  مه  رد  تروص  رد  دش  دهعتم  حالـس ، لاسرا  نمـض  مه  يوروش  دنک و 
 . .دهد (1) رارق  قارع  رایتخا  رد  يا  هشوخ  بمب  هرصب ، ای  دادغب  يوس 

زا 84 دصرد  هاجنپ  دندرک (2) و  نیمأت  ار  قارع  زاین  دروم  تازیهجت  زا  دصرد  تصـش  دودح  اعمج  دـیدج  هلحرم ي  رد  اه  سور 
میژر رایتخا  رد  اه  سور  دوب ، هدـیرخ  ناـهج  ياـهروشک  زا  قارع  و 1367  ياه 1362  لاس  نیب  هک  ار  ییاه  حالـس  رالد  دراـیلیم 

تاحیلـست شورف  تسایـس  دوب  راودـیما  وکـسم  للم ، ناـمزاس  رد  يوروش  یگدـنیامن  تئیه  سیئر  هتفگ  هب  .دـنداد (3)  رارق  قارع 
 . .دیآرب (5) وگو (4)  تفگ  هار  زا  گنج  لصف  لح و  ددص  رد  هک  دزاس  راداو  ار  ناریا  قارع ، هب  روشک  نآ  یگنج 

راـیتخا رد  اـت 1988 م  لاس 1983 م  زا  هک  یـسور  ياه  حالـس  درک  رـشتنم  وکـسم ، رابخا  همانزور ي  هک  ییاه  شرازگ  ساـسا  رب 
اب نیمز  هب  نیمز  کشوم  دنورف  یت 350،62  کنات  هاگتسد  یت 1000،72  کنات  هاگتسد   500 :« دوب حرش  نیا  هب  تفرگ  رارق  قارع 

يراکش يامیپاوه  دنورف  گیم 70،25  يراکـش  يامیپاوه  دنورف  گیم 23،29  يراکـش  يامیپاوه  دنورف   25 رتمولیک ، دصیس  درب 
يراکـش هدـنگنج ي  دـنورف  يوـخوس 50،25  يراکـش  ياـمیپاوه  دـنورف  گـیم 30،21  يراکـش  ياـمیپاوه  دـنورف  گیم 70،23 

 . (6) .دوب » يا  هقباس  یب  مادقا  هک  دنک  دیلوت  ار  یت 72  کنات  ات  دنداد  هزاجا  قارع  هب  اه  سور  نینچمه  يوخوس 20 ،

هب لاس 1986 م  رد  رکشل  زا 26  ار  دوخ  ینیمز  يورین  ابیرقت  ات  تخاس  رداـق  ار  روشک  نیا  قارع ، يارب  نازیم  نیا  هب  حالـس  نیمأـت 
نیا رب  هیکت  اـب  قارع  اریز  دوب ؛ زاـس  تشونرـس  قارع  يارب  يوروش  تاحیلـست  .دـهد (8)  شیازفا  لاـس 1988 م  رد  رکشل (7)   45
يور ار  لمع  راکتبا  دـناوتب  دوش و  لسوتم  یمجاهت  گنج  هب  دزاس و  اـهر  ار  دوخ  یعفادـت  يژتارتسا  تسناوت  ماجنارـس  تاحیلـست 

هب نیمز 

137 ص :

.1361  / 8  / 14 ندنل ، زا  یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 272 و 273 ، ذخأم 74 ، . 612 - 1
.هیحور بالقنا و  گنج ، لیب ، زمیج  ص 418 ، ذخأم 7 ، . 613 - 2

ص 63. ذخأم 84 ، . 614 - 3
اه سور  يدنسرخان  بجوم  زین  ناتسناغفا  هرابرد ي  ناریا  عضاوم  هکلب  دوبن ، گنج  هب  نداد  نایاپ  اهنت  يوروش  هلئسم ي  . 615 - 4
ام زا  تسا و  اه  سور  نآ  زا  قارع  تاحیلـست  دـصرد  داتـشه  ات  داتفه  میناد  یم  ام  تفگ  ینانخـس  یط  یمـشاه  ياقآ  هکنانچ  .دوب 

(. ص 52 عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  ! ) قارع ربارب  رد  ناتسناغفا  دنیوگ : یم  تحارص  هب  دنتسه و  ینابصع 
.1365  / 10  / 19 اکیرما ، ویدار  ص 12 ، ، 1365  / 10  / 20 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 616 - 5

يروهمج همانزور  ص 54 ، ، 1375  / 7  / 5 موس ، دـلج  تمواقم ، هسامح  سدـقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح و  داینب  . 617 - 6
ص 11. ، 1370  / 7  / 4 یمالسا ،

.تشاد رایتخا  رد  رکشل  هاجنپ  زا  شیب  لاس 1367  رد  قارع  . 618 - 7
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 234 ، ذخأم 7 ، . 619 - 8
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نالوئسم .دوب (1)  یلصا  لماع  همانعطق ي 598  لوبق  يارب  ناریا  میمـصت  رد  یماـظن ، هنزاوم ي  رد  رییغت  نیا  هجیتن ي  .دریگ  تسد 
یعافد عضوم  زا  دناوت  یم  هک  تسا  هداد  نانیمطا  قارع  هب  یسور  يوسنارف و  هتفرشیپ  ياه  حالـس  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  زین  یقارع 

 . .دهد (2) تهج  رییغت  یمجاهت  یتلاح  هب  مارآ ،

ناریا ربارب  رد  یساملپید  راشف - 

هک درک  لابند  ار  یهجو  ود  تسایس  نیا  اب  دوب ، هداد  رارق  دوخ  يدربهار  ياه  تسایس  تیامح  تحت  ار  قارع  هک  یلاح  رد  اکیرما 
اب هارمه  تازاجم  نتفرگ  رظن  رد  يانعم  هب  هک  عیمطت ، دـیدهت -  تسایـس  نیا  بوچراـچ  رد  .دـش  روهـشم  یـساملپید » راـشف -   » هب
دش یم  لابند  نپاژ  ناملآ و  هژیو  هب  فلتخم  ياهریـسم  زا  کیتاملپید  ياه  شیاشگ  یخرب  راشف ، تازاوم  هب  دوب ، تازایتما  ياطعا 

لقتنم و ناریا  هب  اکیرما  رظن  دروم  فادـها  اجیردـت  قباس ،)  ) يوروش يرادرب  هرهب  راشف و  یلاـمتحا  ياهدـمایپ  راـهم  رب  هوـالع  اـت 
.دوش يریگیپ 

طوطخ بوچراچ و  .دـش  یم  لابند  قارع  یلامتحا  تسکـش  زا  يریگولج  روشک و  نیا  يزوریپ  زا  ینارگن  هیاپ ي  رب  ناریا  هب  راشف 
.دـش (4) یم  لابند  ناریا  تفن  شورف  جارختـسا و  رد  تیدودـحم  داجیا  (3) و  جیتیره ، داینب  لاـس 1362  رد  ار  تسایـس  نیا  یلک 
ات دنک (5)  داجیا  فاکـش  ناریا  یـسایس  فادـها  یماظن و  ياهزاین  نایم  قارع ، تیوقت  نمـض  تسایـس  نیا  اب  دیـشوک  یم  اکیرما 

.دیامن دعاقتم  گنج  مامتا  يارب  ار  روشک  نیا  ناریا ، ياه  يزوریپ  لرتنک  راهم و  رب  هوالع  ماجنارس 

تفن و رودص  اب  هک  ینامز  ات  ناریا  هک  دش  لابند  فدـه  لیلحت و  نیا  هیاپ ي  رب  ناریا  يداصتقا  ناوت  شهاک  يارب  شالت  عقاو ، رد 
دراد يداصتقا  تردق  زرا  هیهت ي 

138 ص :

.یحابصم نیدلا  یحم  ص 234 ، ذخأم 7 ، . 620 - 1
ص 370. ذخأم 74 ، . 621 - 2

ص 90 و 91. نایاپ ، ات  زاغآ  زا  باتک  یقرواپ  هب  دینک  هاگن  . 622 - 3
ص 90 و 91. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 623 - 4

شتآ ات  انگنت  زا  گنج  ناریا و  هلاقم  نیبوچ ، مارهش  ص 126 ، ناتسبات 1371 ، هرامش 10 ، یماظن ، ياه  یسررب  همانلصف  . 624 - 5
.سب
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اب ناریا  يداصتقا  ناوت  شهاک  هجیتن ، رد  .دنک  هرادا  ار  گنج  یمومع ، جاتحیام  هیهت ي  هایس و  رازاب  زا  حالـس  هیهت ي  اب  دناوت  یم 
ناریا ناوت  اجیردت  چناتـسا ، تایلمع  يارجا  اب  حالـس  هیهت  زا  يریگولج  نینچمه  زرا و  هیهت ي  تفن و  شورف  رد  تیدودحم  داجیا 

.داد دهاوخ  همتاخ  گنج  هب  يزوریپ ، بسک  زا  يدیماان  اب  ناریا  درک و  دهاوخ  هدوسرف  ار 

: دنک یم  نایب  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  ناریا  يداصتقا  ناوت  فیعـضت  یلک  طوطخ  تشهبیدرا 1363 )  ) م یم 1984  هام  رد  ناـگیر 
نمـشد تراجت  یناگرزاب و  دروآ  دراو  همدـص  يداصتقا  رظن  زا  ناوتب  رگا  گنج ، ناـمز  رد  هک  میا  هتفریذـپ  هشیمه  منک  یم  رکف  »

ناوت نتـساک  : » درک مالعا  تسایـس  نیمه  بوچراچ  رد  اکیرما  هجراخ  ریزو  اهدـعب  نینچمه   (1) .دوب » دهاوخ  يا  هنافـصنم  فده 
 . (2) .دنک » کمک  هرکاذم  قیرط  زا  یلح  هار  یبایتسد  هب  دناوت  یم  ناریا  یماظن 

تقو تفن  ریزو  هدازاقآ ، .درک  کیرحت  ناریا  يداـصتقا  فادـها  هب  هلمح  رد  ار  قارع  ناریا ، يداـصتقا  ناوت  شهاـک  يارب  اـکیرما 
يژرنا عبانم  دیناوتب  رگا  امش  هک  دوب  هدش  مالعا  قارع  هب  میدش  هجوتم  نیلراف  کم  هیضق ي  رد  ام  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ناریا ،

اب اهدعب  هتبلا   (3) .تشاد » دیهاوخ  شیپ  رد  گنج  رد  تیقفوم  ای  گنج  نایاپ  يارب  ییالاب  رایـسب  تیقفوم  دیزادنیب  راک  زا  ار  ناریا 
یم تاعالطا  ناریا  یتایح  تاسیسأت  هب  هلمح  يارب  قارع  هب  هک  دندرک  فارتعا  اه  ییاکیرما  نیلراف  کم  هب  موسرم  يارجام  ياشفا 

 . .دنداد (4)

هراشا عوضوم  نیا  هب  یبرعلا  نطولا  اب  وگو  تفگ  رد  اهدـعب  تشاد ، شقن  نیلراـف  کـم  يارجاـم  رد  هک  يدارفا  زا  نیدـل ، لـکیام 
دنربب ار  گنج  اه  نآ  میتساوخ  یمن  هک  زین  ام  دنتساوخ و  یم  تاعالطا  ام  زا  اه  ناگورگ  يدازآ  ربارب  رد  اه  یناریا  : » تفگ درک و 

 . (5) .میداد » مه  اه  یقارع  هب  ار  تاعالطا  نامه 

ربارب رد  شیاشگ  تسایـس  ذاختا  ترورـض  صوصخ ، نیا  رد  .دوب  رثأتم  یتوافتم  لماوع  زا  ناریا  اب  اکیرما  هناگود ي  راتفر  تیهام 
تـسایس نارظن  بحاـص  ناـحارط و  زا  اـکیرمآ و  قبـسا  هجراـخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  لـیلحت  رد  نآ  رب  مکاـح  قـطنم  ناریا و 

: تسا هدش  نایب  تسپ  نتگنشاو  همانزور ي  رد  روشک ، نیا  یجراخ 

139 ص :

دیعس موس  لصف  همجرت  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردنآ  . 625 - 1
ص 132. ، 1374 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  بئان ،

ص 12. ، 1365  / 5  / 27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 626 - 2
.1369  / 6  / 25 حلسم ، ياهورین  لک  داتس  رد  هدازاقآ  ینارنخس  شرازگ  هرامش 2 ، سنارفنک  هوزج  . 627 - 3

.1365  / 9  / 28 نارهت ، هعمج  زامن  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ، 1369  / 9  / 29 تلاسر ، همانزور  . 628 - 4
.290B10-21-12 هرامش ، 1382  / 1 / 10 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  سکلت  . 629 - 5
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ناریا یفرط  زا  اـما  تسا ، ناریا  نتـشاذگ  میقع  مزلتـسم  مه  نآ  هک  تسا  برع  ردـتقم  لود  طوقـس  زا  يریگولج  رد  اـکیرما  عـفن  »
برغ .تسا  دـنه  سوناـیقا  يوس  هب  يورـشیپ  رد  هیـسور  فادـها  يارب  یعیبط  روحم  ناریا  .دوب  دـهاوخ  يوروش  عفن  هب  زین  فیعض 

دنک لابند  ار  لدتعم  یلم  تسایس  هک  هچراپکی  ناریا  .دشاپب  مه  زا  ناریا  هک  يوحن  هب  هن  اما  دنک ، يریگولج  قارع  تسکش  زا  دیاب 
هعـسوت ياه  بصعتم  ار  نارهت  هک  تسا  تسرد  یعقوم  ات  ناریا  ندرک  يوزنم  تسایـس  .تشاد  دـهاوخ  یگنهاـمه  برغ  عفاـنم  اـب 

هدیقع هب  .دوش  امرفمکح  نارهت  رب  ییارگ  تیعقاو  وج  کی  رگم  ددنبب ، نارهت  هب  ار  اه  هزاورد  دیاب  اکیرما  اذـل  .دـننک  يربهر  بلط 
ماگمه اه ، یناریا  ياه  یبلط  هعسوت  ربارب  رد  یگداتسیا  .دیامیپب  مه  تازاوم  هب  ار  قیرط  ود  دیاب  اکیرما  هنالقاع ي  تسایـس  نم  ي 

 . (1) .دنهدب » ناشن  ار  ناشدوخ  اه  تیعقاو  هک  هاگنآ  هدنزاس ، هطبار ي  يرارقرب  اب 

دض لاکیدار  یمالسا  دیاقع  ژیتسرپ  تیوقت  هلزنم ي  هب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  همادا ي  رد  ار  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  رجنیـسیک 
زا ناریا  لاـح ، نیع  رد  .تفای (2)  دـهاوخ  شرتسگ  سلطا  سونایقا  لحاوس  ات  ایـسآ  یقرـش  بونج  زا  هک  دـنک  یم  یباـیزرا  برغ 
رد هجیتن ، رد  .دوب  هتفای  شیازفا  يروش  رطخ  ناتـسناغفا  لاغـشا  اب  تشاد و  كرتشم  زرم  دوب و  هیاـسمه  قباـس )  ) يوروش اـب  لاـمش 
رد .دـش (3)  یم  یبایزرا  اه  سور  يرادرب  هرهب  هلزنم  هب  ناریا  یـشاپورف  یتاـبث و  یب  هنوگره  اـهراشف  شرتسگ  دـیدشت و  تروص 

هلمح ي رطخ  ضرعم  رد  ناریا  قارع ، ربارب  رد  ناریا  تسکـش  تروـص  رد  هک  دـش  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  یتـح  اـه  لـیلحت  یخرب 
 . .تفرگ (4) دهاوخ  رارق  يوروش 

زا بجوم  دـیابن  زیمآ  کیرحت  ياه  تسایـس  درک  هیـصوت  1960 م  م -  ياه 1950  لاس  رد  نیچ  اب  ناریا  هسیاـقم ي  اـب  رجنیـسیک 
رد دـسرب  ناریا  هب  رتدوز  هک  یتردـقربا  ره   » هکنیا رب  ینبم  لاس 1985 م  رد  ایـس  نامزاس  یبایزرا  .دوش (5)  اـه  تصرف  نتفر  تسد 

.داد شیازفا  ناریا  ربارب  رد  ار  اکیرما  راتفر  رب  مکاح  تاظحالم   (6) تفرگ ،» دهاوخ  رارق  يرگید  فذح  يارب  يدنمورین  تیعقوم 

140 ص :

ص 124 و 125. ذخأم 134 ، . 630 - 1
ص 16. ، 1363  / 11  / 17 ناهیک ، همانزور  . 631 - 2

.نامه . 632 - 3
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 109 ، ذخأم 135 ، . 633 - 4

ذخأم 142. . 634 - 5
.يدسا هرالگ  همجرت  ، Zmay قارع ، ناریا و  گنج  اکیرما و  ، 1382  / 7  / 1 ناریا ، همانزور  . 635 - 6
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یخرب تسناد و  یم  ریاغم  برغ  عفانم  اـب  ار  ناریا  يزوریپ  اـکیرما  هک  یلاـح  رد  لاس 1984 م  رد  یتح  گـنیک  فلار  هتـشون ي  هب 
رقم راجفنا  هب  هجوت  اب  رما  نیا  بقاوع  زا  ار  ناگیر  نوگاتنپ  دوب ، هدـش  ینیب  شیپ  قارع  هب  کمک  يارب  یتبرـض  تایلمع  ياه  حرط 
راتفر رب  نارهت  اب  هحلاصم  قیرط  زا  هک  دـمآ  دوجو  هب  اه  ییاـکیرما  يارب  روصت  نیا  ـالباقتم  .تشاد (1)  رذـحرب  توریب  رد  اکیرما 

 . .تشاذگ (2) ریثأت  دناوت  یم  نانبل  رد  نایعیش 

یهورگ دوجو  زا  اه  يرازگربخ  ناریا ، رد  گنج  یجراخ و  يداصتقا ، ياه  تسایـس  هرابرد ي  دیدج  ياه  هاگدید  روهظ  لیلد  هب 
لماوع نیا  هعومجم ي  .دنتسه (3)  حلص  هب  ندیسر  يارب  تارکاذم  ماجنا  رادفرط  هک  دنداد  شرازگ  ینیمخ  ماما  فارطا  رد  تیلقا 

ناریا يربهر   » هک دوب  انعم  نیا  هب  اه  شرازگ  رابخا و  زا  يا  هراپ  راشتنا  .دـناشک  يدـیدج  درکیور  هب  ناریا  اب  لـماعت  رد  ار  اـکیرما 
نویساربیل نینچمه   (4) .تسا » هتفاـی  شیازفا  دـندرگ  زاـب  تردـق  هب  ور  هناـیم  ناربهر  هکنیا  لاـمتحا  تسا و  ماود  مک  تاـبث و  یب 

هزرابم هک  دنراد  رظن  قافتا  هلئسم  نیا  هب  هسنارف  هجراخ  ترازو  هزیلا و  خاک  :» دسیون یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  هسنارف  ناریا و  طباور 
« .دریگ شیپ  رد  ار  برغ  اعومجم  ای  هسنارف  اب  یکیدزن  تسایـس  دناوت  یمن  صاخ  حانج  کی  هک  تسا  دیدش  ردقنآ  تردق  رـس  رب 

 . (5)

هنیزه ي هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  یلصا  ناربهر  زا  یضعب  : » تشون یـشرازگ  رد  زین  اکیرما  يانـس  صاخ  طباور  هتیمک ي 
« .تسا ینارگن  نیا  هدنهد ي  ناشن  يا  هزادنا  ات  هرصب  هب  هلمح  عورش  رد  ناریا  دیدرت  .تسا  دایز  دح  زا  شیب  یماظن  تامادقا  همادا 

هورگ ود  ناریا  رد  :» دـیوگ یم  يو  هب  قارع ، تقو  هجراـخ  ریزو  زیزع ، قراـط  اـب  تاـقالم  رد  نـپاژ  هجراـخ ي  ریزو  نـینچمه   (6)
يارب دبای  نایاپ  زیمآ  حلص  ياه  هار  زا  گنج  تسا  راودیما  هک  مود  هتسد  .دراد  دوجو  فلتخم  هدیقع  ود  اب  ور و  هنایم  تخـسرس و 

هب دـناوت  یم  ناریا  رد  ور  هنایم  هورگ  قیوشت  دـنک  یم  رکف  نپاژ  تسا و  هدـش  کیدزن  یبرغ  ياـهروشک  نپاژ و  هب  حلـص  يرارقرب 
 . (7) .دوش » یهتنم  گنج  نتفای  نایاپ 

نیا  (8) .دنک » زاب  ناریا  فرط  هب  کیژتارتسا  ییا  هچیرد  ناگیر  تلود   » دش ببس  کیـس  يرگ  هتفگ ي  هب  تاظحالم  نیا  عومجم 
هب اهدعب  اکیرما  مادقا 

141 ص :

ذخأم 25. . 636 - 1
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 190 ، ذخأم 135 ، . 637 - 2

ص 390. ذخأم 74 ، . 638 - 3
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 190 ، ذخأم 135 ، . 639 - 4

.1363  / 9  / 5 ص 389 ، ذخأم 74 ، . 640 - 5
ص 48. ذخأم 33 ، . 641 - 6

ص 22. نابآ 1363 ، نآ ، یناهج  ياهدمایپ  ربیخ و  تایلمع  هاپس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  . 642 - 7
.دادرخ ات 30   28 ایزوکین ، سربق -  نرق 21 ، رد  ناریا  سالجا  کیس ، يرگ  ، 1378  / 4  / 6 طاشن ، همانزور  . 643 - 8
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یسایس ياهدادخر  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناریا  اب  یناهنپ  تارکاذم  يارب  اکیرما  شالت  عقاو  رد  .دش  روهـشم  نیلراف  کم  يارجام 
شسرپ مهبم و  يا  هزادنا  ات  تارکاذم  ياوتحم  تیهام و  فادها ، زونه  هک  دوب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  یسایس  مادقا  گنج و  نارود 

.دوب گنج  هب  نداد  نایاپ  نآ  فده  یلو  تسا  زیگنارب 

هرابرد دیفس ، خاک  يوگنخس  سکیپسا ، يرال  دش ، راکشآ  نابآ 1365  رد  اکیرما  ناریا و  یناهنپ  تارکاذـم  عوضوم  هکنآ  زا  سپ 
هک تسا  نیا  ام  ییاهن  فدـه  : » تفگ درک و  هراشا  روشک  نیا  اب  هلماعم  ناریا و  اب  طباور  هعـسوت ي  يارب  شالت  هب  عوضوم  نیا  ي 

تقو روهمج  سیئر  ناگیر ،  (1) .تسا » رادروخرب  يدایز  کیژتارتسا  تیمها  زا  هنایمرواخ  رد  هک  میشاب  هتـشاد  يروشک  اب  طباور 
ینویزیولت یقطن  رد  ناریا  اب  هطبار  يرارقرب  يارب  اـکیرما  شـالت  ياهدـمایپ  تیمها و  لـیلد  هب  مادـقا  نیا  تلع  هراـبرد ي  اـکیرما ،

: تفگ يو  .تفرگ  رارق  ایند  ياه  هناسر  يربخ  شرازگ  روحم  هک  داد  یتاحیضوت 

يارب .میا  هداد  رارق  دوخ  راـک  ناـیرج  رد  ار  ناریا  اـب  طاـبترا  هناـمرحم  یـسایس  راـکتبا  کـی  یط  هک  تسا (2)  هام  هدـجه  نونکا  »
يارب هنادنمتفارـش  یمادقا  - 2 ناریا ؛ اب  طباور  دـیدجت  - 1 میراد : رایتخا  رد  ار  لـیالد  نیرتهب  نیرت و  هداـس  راـکتبا  نیا  زا  هدافتـسا 

یمامت تشگزاب  رد  ریثأـت  - 4 يراـکبارخ ؛ یتـلود و  مسیرورت  ندرک  وـحم  - 3 قارع ؛ ناریا و  هلاـس  شـش  گـنج  هب  نداد  همتاـخ 
 . (3) .اه » ناگورگ 

پاچ تروپیر ، نیراف  هیرشن ي  هتشون ي  هب  هک  ناریا  اب  هنامرحم  میقتسم و  طابترا  ياه  لاناک  ندوشگ  ترورـض  هرابرد ي  ناگیر 
 . (4) دیوگ : یم  دهد و  یم  یتاحیضوت  دش ، ماجنا  ناگیر  هب  رجنیسیک  يرس  شرازگ  ساسا  رب  ندنل ،

رد ماوداب  حلص  يرارقرب  ناکما  ناریا  تیاضر  نودب  .میتسین  رداق  سراف  جیلخ  گنج  هب  ندیـشخب  همتاخ  هب  ناریا  يراکمه  نودب  »
زا یکچوک  رادقم  لاقتنا  هزاجا  نم  میتشاد  هک  يا  هنامرحم  تارکاذم  نایرج  رد  .درادن  دوجو  هنایمرواخ 

142 ص :

ص 16. ، 1365  / 8  / 27 ناهیک ، همانزور  . 644 - 1
رد ناـبآ  هدزیـس  مسارم  رد  یمـشاه  ياـقآ  هکنیا  زا  سپ  زور  هس  نابآ 1365 ، هدزناش  خـیرات  رد  ناـگیر  ینویزیولت  قطن  . 645 - 2

هامریت 1364 زا  اه  سامت  تارکاذم و  دهد  یم  ناشن  هام  هدـجه  هب  هراشا  .دـش  ماجنا  درک ، اشفا  ار  طباور  نیا  اکیرما  قباس  ترافس 
.تسا هدش  زاغآ 

ص 162. ذخأم 134 ، . 646 - 3

ص 162. ذخأم 134 ، . 647 - 4
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ناریا هب  هک  دوـب  نیا  هب  نارهت  ندرک  دـعاقتم  نم  فدـه  .مداد  ناریا  یعاـفد  متـسیس  يارب  ار  یکدـی  تاـعطق  یعاـفد و  یتاحیلـست 
رد تاحیلـست  نیا  یمامت  .دهدب  یتاحیلـست  طباور  هب  ار  دوخ  ياج  ام  نیب  تموصخ  ات  تسا  هدامآ  هدحتم  تالایا  هک  میهد  تمالع 

لداعت هب  هجو  چیه  هب  دناوت  یمن  نینچمه  دشاب و  هتشاد  ناریا  قارع و  نیب  هلاس  شش  گنج  هجیتن ي  رب  يریثأت  دناوت  یمن  عومجم 
رب لاد  يدـهاوش  هنوگ  چـیه  هتفرگ ، رارق  سامت  رد  ناریا  اب  اکیرما  تلود  هک  ینامز  زا  .دـشاب  هتـشاد  يریثأت  فرط  ود  نیب  یماـظن 

.درادن دوجو  دشاب ، هدرک  یتسدمه  اکیرما  هیلع  یتسیرورت  تامادقا  رد  ناریا  تلود  هکنیا 

همتاـخ دـیامن و  يراـی  يوروـش  هطلـس  لاـبق  رد  ناریا  لالقتـسا  هب  هک  تسا  هدوـب  نـیا  هناـیمرواخ  رد  اـکیرما  تدـم  زارد  فادـها 
.دزاس فقوتم  هقطنم  هب  ار  مسیرورت  يراکبارخ و  رودص  دشخب و  ققحت  قارع  ناریا و  نینوخ  گنج  يارب  يا  هنادنمتفارش 

نیا ذوفن  ناریا و  کیژتارتسا  تیمها  لیلد  هب  نیا  .دوب  ام  نیب  طابترا  عطق  هرکاذم و  کی  دوبن  فادها ، نیا  هار  رـس  رب  هدمع  یعنام 
 . (1) .میدمآرب » دوخ  ياهروشک  نیب  رتهب  هطبار  کی  يارب  شواک  ددصرد  ام  هک  تسا  مالسا  ناهج  رد  روشک 

دیدشت و گنج و  همادا ي  نآ  هجو  نیرت  مهم  هک  تشاد  يا  هدرتسگ  ياهدمایپ  اکیرما  ناریا و  یناهنپ  طباور  تیهام  ندش  راکشآ 
نادحتم دزن  رد  ار  اکیرما  ياه  تسایس  رابتعا  قارع  ناریا و  ربارب  رد  اکیرما  راتفر  رد  یگناگود (2)  هکنیا  نمض  .دوب  نآ  شرتسگ 

 . درک (3) شودخم  تدش  هب  قارع  ناریا و  رد  روشک و  نیا  يا  هقطنم  یناهج و 

143 ص :

.اکیرما تقو  روهمج  سیئر  ناگیر  ینویزیولت  قطن  نتگنشاو ، ، 1365  / 8  / 24 راربا ، همانزور  . 648 - 1
یناریا رومأم  اب  ثرون  گنهرـس  تاقالم  اب  نامزمه  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  يدهاوش  دـسیون : یم  دوخ  باتک  رد  مویه  . 649 - 2
اکیرما هک  یتاعالطا  زا  قارع  تیاضر  هرابرد ي  يو  زا  درک و  تاقالم  زیزع  قراط  اب  ایـس ، سیئر  یـسیک ، ماـیلیو  تروفکنارف ، رد 

.دنک هلمح  ناریا  كاخ  قمع  رد  يداصتقا  فادـها  هب  هک  تساوخ  قارع  زا  يو  نینچمه  .درک  لاؤس  داد  یم  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد 
.درک یم  يراکمه  تفن  تمیق  شهاک  يارب  يدوعـس  ناتـسبرع  اب  اکیرما  نینچمه  ص 125 ) قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  )

(. ص 39 یسوط ، یسیئر  اضر  رتکد  )
دـش و رجنم  چناتـسا  تایلمع  يرابتعا  یب  هب  ناریا  هب  هحلـسا  لاسرا  ياشفا  باـتزاب  دـسیون : یم  دوخ  باـتک  رد  نمزدرک  . 650 - 3

(. ص 277-278  ) .دیامن دیدجت  سراف  جیلخ  رد  ار  شرابتعا  تردق و  رگید  راب  ات  دروآ  دراو  اکیرما  رب  ار  يدایز  ياهراشف 
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قارع يژتارتسا 

هراشا

يدـنمناوت لاح  نیع  رد  داد  ناشن  ریذـپ  بیـسآ  ناریا  یماظن  تیقـالخ  کـیتکات و  ربارب  رد  ار  قارع  یعاـفد  طوطخ  ربیخ  تاـیلمع 
رد ناریا  یتفن  تاسیـسأت  هب  هلمح  رد  قارع  نیا ، رب  هوالع  .درک  نایب  یبسن  ياه  يزوریپ  هب  یبایتسد  اـب  گـنج  همادا ي  رد  ار  ناریا 

، دوب شهاـک  هب  ور  اجیردـت  قارع  يداـصتقا  ناوت  رگید ، يوـس  زا  .دوـشب  ناریا  تفن  رودـص  زا  عناـم  تسناوـتن  كراـخ  هریزج ي 
و ( 1358  ) لاس 1979 م رد  رالد  درایلیم   21 زا 3 /  قارع  تادیاع  نمزدرک  هتشون ي  هب  .تخیگنارب  ار  شنایماح  ینارگن  هک  يروط 
لاس 1982 رد  رالد  درایلیم   9  / 7 (، 1360  ) لاس 1981 م رد  رالد  درایلیم   10 هب 4 /  ( 1359  ) لاس 1980 م رد  رالد  درایلیم   26  / 1

 . .درک (1) طوقس  ( 1362  ) لاس 1983 م رد  رالد  درایلیم   9 و 65 /  ( 1361  ) م

داد و رارق  ریثأت  تحت  ار  قارع  يژتارتسا  روشک ، نیا  یلامتحا  تسکش  قارع و  يداصتقا  ناوت  شهاک  اب  ینالوط  گنج  زادنا  مشچ 
یلک طوـطخ  اـکیرما ، يدربـهار  ياـه  تیاـمح  تحت  قارع  .دـش  رجنم  اـکیرما  قارع و  ناـیم  کـیژتارتسا  قاـبطنا  ییوـسمه و  هـب 

هقطنم زا  یمـسر  شرازگ  رد  اکیرما  هرگنک ي  یجراخ  طباور  هتیمک ي  .داد  رییغت  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  ار  دوخ  يژتارتسا 
: دسیون یم  قارع  يژتارتسا  هرابرد ي 

نماد ناریا ، ینیمز  تالمح  ربارب  رد  یگداتسیا  يانعم  هب  دوخ  نیا  هک  تسا  گنج  هب  يروف  نداد  نایاپ  قارع  شترا  یلصا  فده  »
 . (2) .دشاب » یم  كراخ  هریزج  هب  هلمح  لامتحا  ناریا و  يداصتقا  يرترب  زا  نتساک  يارب  اه  شکتفن  گنج  هب  ندز 

هکنیا نمض  .دشابن (3)  یعافد  یـشیاسرف -  گنج  همادا ي  هب  رداق  دراد  لامتحا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  لاس 1363  زا  قارع 
.تشاد یلک  یـساسا و  نکر  ود  دـیدج  هلحرم ي  رد  قارع  يژتارتسا  نیاربانب ، .دوب (4)  هدیسرن  یعطق  جیاتن  هب  یکـشخ  رد  گنج 

.دوب گنج  ندرک  یللملا  نیب  ناریا و  يداصتقا  ناوت  شهاک  يرگید  یعافد و  عضاوم  ظفح  اب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  تسخن ،
: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  هنیمز  نیمه  رد  اکیرما  یجراخ  طباور  هتیمک ي 

144 ص :

تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 651 - 1
ص 215. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 

ص 107. ذخأم 134 ، . 652 - 2

ص 390. ذخأم 159 ، . 653 - 3
ص 69 و 70. ذخأم 136 ، . 654 - 4
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هدومن میظنت  رتدودحم  یناسنا  عبانم  ظفح  هب  لیامت  ترورض و  ساسا  رب  ار  دوخ  یعافد  يژتارتسا  قارع  هک  تسا  دوهـشم  هنوگنیا  »
تقفاوم لح  هار  کی  اب  ات  دنروآ  راشف  ناریا  رب  یللملا  نیب  قیرط  زا  یعافد ، عضوم  ظفح  نمـض  دـنراودیما  ارهاظ  اه  یقارع  .تسا 

دنروآ دراو  يداصتقا  راشف  ناریا  هب  هک  دیامن  دعاقتم  ار  یللملا  نیب  هعماج ي  هک  دشاب  نآ  قارع  يژتارتسا  دسر  یم  رظن  هب  .دـیامن 
 . (1) .دنیامن » يریگولج  هدش ، یلاخ  یماظن  تازیهجت  ياهرابنا  ددجم  ندش  رپ  زا  و 

نامزاس و شرتسگ  تازیهجت و  دـیرخ  اب  ار  شا  یعافد  ناوت  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  راهم  دوخ و  یعاـفد  عضاوم  ظـفح  يارب  قارع 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  دعب  تاحفص  رد  هک  داد  شیازفا  ییایمیش  ياه  حالس  دیلوت  ناوت 

.دنهد رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  یماظن ، يزوریپ  زا  يریگولج  رب  هوالع  دیاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  دـندوب  دـقتعم  اه  یقارع 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زیزع  قراط 

 . (2) .تسا » گنج  هب  نداد  نایاپ  شور  هار و  نیرتهب  ناریا  هب  راشف  لامعا  همادا ، رد  »

اب مارآ  يوگو  تفگ  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  یلو  هتـشاد  لابند  هب  یـسوکعم  جیاتن  شور  نیا  دـندقتعم  یخرب  دـیوگ : یم  يو 
یـسایس و ياهراشف  لامعا  کیتکات  زا  هداد و  رییغت  ار  کیتکات  نیا  تسا  رتهب  .تشاد  دـهاوخن  هتـشادن و  یبولطم  جـیاتن  اه  یناریا 

نیا هب  نداد  ناـیاپ  يارب  يا  هنـالقاع  لـح  هار  رکف  هب  هجیتـن ، رد  .دوشب  دوـخ  هابتـشا  هجوـتم  ناریا  اـت  دوـمن  هدافتـسا  اـهراشف  عاوـنا 
 . .دشاب (3) يریگرد 

: دسیون یم  اهراشف  عاونا  هرابرد ي  دادغب  پاچ  هیروهمجلا  همانزور ي 

، لزنم هناخراک و  ههبج ، رهش و  درادن ، دوجو  یساسحا  دینادب  دیاب  .دنک  بیقعت  ار  رایع  مامت  یگنج  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  قارع  »
 . (5) .میراد » مه  ار  شتاناکما  مینک و  یم  ناریو  ار  همه  .تسا (4)  یکی  ام  يارب  كراپ  ناگداپ و 

145 ص :

ص 13. ذخأم 27 ، . 655 - 1
 / 9 / 25 ندنل ، رد  زیزع  قراط  ص 23 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  هاپس ، لک  داتس  یسایس  تنواعم  . 656 - 2

.1364
.نامه . 657 - 3

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دعب  لصف  رد  اهرهش  گنج  هرابرد  . 658 - 4
یـسانشراک همان  نایاپ  تینما » ياروش  همانعطق 598  شریذـپ  يداصتقا و  یللملا  نیب  یلخاد و  ياهراشف  ، » یمـالغ نسحم  . 659 - 5

ص 91. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، مولع  دشرا 
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، دیامن روبع  لاناک  کی  زا  درادن  ناکما  يزوریپ  : » دیوگ یم  ینانخس  یط  دهد و  یم  حیـضوت  ار  يزوریپ  بسک  ياه  شور  مادص 
هب مادص  ساسا ، نیا  رب   (1) .دوش » یم  لصاح  فدـه  تهجرد  اهورین  همه ي  يریگراک  هب  قیرط  زا  یفلتخم و  ياه  لاناک  زا  هکلب 

ياهورین هدهع  رب  رگید  فصن  نانابلخ و  هدـهع  هب  اه  ههبج  راک  فصن  نونکا  مه  زا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  باطخ  یقارع  نابلخ 
 . (2) .تسارگید »

نورد رد  یتیاضران  شیازفا  قیرط  زا  حلـص  هب  یبایتسد  ناریا ، هب  راـشف  شیازفا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  قارع  دـیدج  يژتارتسا 
عاـضوا ینانخـس  یط  مادـص  .دوب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  گرزب  ياـه  تردـق  یللملا و  نیب  راـکفا  کـیرحت  نینچمه  ناریا و 

نیـشام ندروآرد  تکرح  هب  هار  رد  ار  دوخ  تفن  شورف  تادیاع  مامت  ناریا  میژر  : » دیوگ یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  ناریا  يداصتقا 
يانعم هب  قارع  یتفن  دـمآرد  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  یتفن  دـمآرد  رد  شیازفا  هنوگ  ره  یلعف  طیارـش  رد  دـنک و  یم  جرخ  شا  یگنج 

هطبار ي قارع  یلم  تینما  اب  هلئـسم  نیا  اذـل  .تسا  هقطنم  تابث  تینما و  هیلع  دـیدهت  زواجت و  همادا ي  يارب  ناریا  ییاـناوت  شیازفا 
نیا یحور  يداصتقا و  ناوت  اـت  درک  هلمح  ناریا  یتاـیح  يداـصتقا و  ياـه  نایرـش  هب  قارع  نیارباـنب ،  (3) .دراد » یمهم  ساـسح و 
قیرط زا  تمواقم  يارب  ار  ناریا  ییاناوت  هیحور و  دوب  ددص  رد  قارع  : » دسیون یم  لیب  زمیج  هنیمز ، نیا  رد  .دنک  فیعضت  ار  روشک 

زین نویـساربیل  همانزور ي   (4) .دربب » نیب  زا  یماـظن  ریغ  یماـظن و  فادـها  هیلع  ییایمیـش  ییاوه و  یکـشوم ، هدرتسگ ي  تـالمح 
ره یتیاضران  تابجوم  ات  تسا  ناریا  مدرم  رب  رتشیب  هچ  ره  راشف  ندروآ  دراو  ددـصرد  قارع  : » دـسیون یم  قارع  فدـه  هراـبرد ي 
هب راـشف  لـخاد و  رد  مدرم  هب  يداـصتقا  راـشف  دـندرک  یم  روصت  اـه  یقارع  عقاو ، رد   (5) دروآ » مهارف  گـنج  زا  ار  اـه  نآ  رتـشیب 

.دوش یم  بجوم  ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  نالوئسم (6) ، 

146 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واـف ، اـت  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 660 - 1
ص 84 و 85. قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادص  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368

ص 125. نامه ، . 661 - 2
ص 56 و 57. نامه ، . 662 - 3

ص 417. ذخأم 7 ، . 663 - 4
ص 246. ذخأم 74 ، . 664 - 5

شیازفا اب  : » دسیون یم  دیسر  پاچ  هب  هروثلا  همانزور ي  رد  هک  یمالسا  يروهمج  نالوئسم  هب  هداشگرـس  همان  یط  مادص  . 665 - 6
ادیپ شهاک  يدح  هب  تفن  تمیق  هکنیا  زا  سپ  ناریا و  یتایح  يداصتقا و  ياه  نایرـش  هیلع  ام  میظع  ییاوه  يورین  ییاوه  تالمح 

« ...دنک یمن  ار  جاتحیام  لقادح  هیهت ي  زاین و  دروم  یماظن  تازیهجت  لیاسو و  هیهت  تیافک  رگید  امـش  يزرا  ياه  هریخذ  هک  درک 
(. ص 233 واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  )
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راعـش دایرف و  هک  ینامز  : » دهد یم  خساپ  دوش ؟ یم  مامت  تقو  هچ  گنج  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يا  هبحاصم  رد  مادص  هکنانچ 
 . (1) .دوش » دنلب  ناریا  لخاد  رد  گنج  دض 

.تسا مهم  ناریا  یتفن  تاسیـسأت  اه و  شکتفن  هب  هلمح  زا  قارع  فدـه  هرابرد ي  یقارع  ياه  هناسر  تاماقم و  لیلحت  تاراـهظا و 
« .مینک مدهنم  حلـص  رارقتـسا  گنج و  نتخاس  فقوتم  يارب  ار  ناریا  يداصتقا  یماظن و  فادها  ات  تسام  تبون  : » دیوگ یم  مادـص 

تهج هب  ناریا  ياه  لانیمرت  رگید  كراخ و  هریزج ي  تاسیسأت  اه و  شکتفن  يزاس  دوبان  : » دسیون یم  هیروهمجلا  همانزور ي   (2)
مهرد يارب  ار  يدـیدج  شور  راـب  ره  اـم  : » دـیوگ یم  زین  ریهاـمجلا  توص  وـیدار   (3) .تسا » حلـص  لوـبق  هب  ناریا  نتخاـس  راداو 

 . (4) .دریذپب » رابجالاب  ار  حلص  ناریا  هکنیا  ات  میرب  یم  راک  هب  نازواجتم  نتسکش 

گنج و شرتسگ  اه و  شکتفن  هب  هلمح  اب  نورد » زا  حلـص   » لیمحت قیوشت و  يارب  ناریا  هب  راشف  ندرک  لابند  تازاوم  هب  اه  یقارع 
هدمآ هنیمز  نیا  رد  1980 م  قارع 1988 م -  ناریا و  گنج  باتک  رد  .دـندوب  زین  نوریب » زا  حلـص   » لابند هب  نآ  ندرک  یللملا  نیب 
یهار دـندوب  ریذـپرثا  هک  یثلاـث  ياـه  تلود  هک  درک  یم  لاـبند  دـیما  فدـه و  نیا  اـب  ار  گـنج » ندرک  یللملا  نیب   » قارع : » تسا
جیسب هب  رداق  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  قارع   » نمزدرک هتـشون ي  هب  عقاو ، رد   (5) .دنبایب » يریگرد  هب  ندیـشخب  همتاخ  يارب  دمآراک 
ریگرد يانعم  هب  اقیقد  هلئـسم  نیا  .دـهد  شرتسگ  ار  گـنج  دـناوتب  هکنیا  رگم  تسین  حلـص (7)  زا  يرادفرط  هب  یمومع (6)  راکفا 

 . (8) .دوب » گنج  رد  تفن  هدننک ي  دراو  یبرغ  ياهروشک  زین  و  سراف )  ) جیلخ یبونج  ياهروشک  ندرک 

147 ص :

ص 61. ذخأم 167 ، . 666 - 1
ص 105. ذخأم 167 ، . 667 - 2

ص 215. ذخأم 74 ، . 668 - 3

ص 265. ذخأم 74 ، . 669 - 4

ص 63. ذخأم 136 ، . 670 - 5
يارب هک  ناریا  ماکح  هدروخ ي  تسکـش  تسایـس  هب  دـیابن  ام  دـیوگ : یم  نآ  تیمها  یمومع و  راکفا  هراـبرد ي  مادـص  . 671 - 6

تاریثأت هک  مینک  یم  یگدـنز  يرـصع  رد  ام  اریز  میوش ؛ لسوتم  دنتـسین  لئاق  یتیمها  شزرا و  چـیه  قارع  ناهج و  یمومع  راـکفا 
(. ص 12 واف ، ات  واف  زا  قرع  تاغیلبت  یسررب   ) .تسا هتشذگ  اهزرم  زا  یمومع  راکفا 

دیکأت ار  ناریا  ياه  تسایس  دقن  نمض  حلص ، هب  روشک  نیا  لیامت  نداد  ناشن  يارب  قارع  یتاغیلبت  تسایس  هرابرد  مادص  . 672 - 7
تاغیلبت یسررب   ) .دشاب یم  ام  يژتارتسا  نآ  زا  یمتح  يزوریپ  تسا و  اهامش  يژتارتسا  هنیمز ي  رد  تسکش  امـش  یماکان  دنک  یم 

(. ص 27 واف ، ات  واف  زا  قارع 
ص 198. ذخأم 159 ، . 673 - 8
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نیب ياه  تردـق  کیرحت  گـنج و  شرتسگ  لاـمتحا  درک و  لـیلحت  هیزجت و  ار  اـه  شکتفن  هب  هلمح  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  قارع 
هگنت ي ندرک  دودـسم  هب  ار  ناریا  دوب  لیام  قارع  .درک  یم  ینیب  شیپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  هلخادـم و  يارب  ار  يا  هقطنم  یللملا و 

 . .دنک (1) کیرحت  برغ  هب  تفن  هضرع ي  عطق  زمره و 

راداو ار  ناریا  هک  تسا  نآ  سراف  جـیلخ  نارحب  زا  قارع  فدـه  : » دـیوگ یم  قارع ، تقو  هجراخ  روما  ریزو  زیزع ، قراـط  هکناـنچ 
جیلخ رد  قارع  هکنیا  هب  هجوـت  اـب   (2) .دـیامن » دودـسم  دوب - هداد  ار  شندـشن  هتـسب  هدـعو  اکیرما  هک  ار -  زمره  هگنت ي  ات  دزاـس 
طرـش دیق و  نودب  قارع  راشف  ربارب  رد  دیاب  ای  هجیتن  رد  دوبن و  ایرد  رد  یقارع  فادها  نتفای  هب  رداق  ناریا  تشادـن  یهاگیاپ  سراف 
تفن لاسرا  عطق  زمره و  هگنت  ندـش  هتـسب  هراـبرد ي  برغ  هب  درک (3) و  یم  دیدهت  ار  سراف  جیلخ  ياهروشک  ای  دـش  یم  میلـست 

 . .دوب (5) هدرک  یتسرد  هبساحم ي  قارع  داد  ناشن  زمره (4)  هگنت  ندش  هتسب  هب  ناریا  شنکاو  .داد  یم  رادشه 

رب ناریا  يزوریپ  ریثأت  زا  اـکیرما  نمزدرک  هتـشون ي  هب  اریز   (6) درک ؛ یم  لابند  اکیرما  تقفاوم  اـب  ار  دوخ  دـیدج  يژتارتسا  قارع 
، زتلوش يارب  زین  زیزع  قراـط  .دوب (7)  كانمیب  تفن  رما  رب  قارع  تامادـقا  ریثأت  زا  شیب  سراـف )  ) جـیلخ یبونج  ياـهروشک  تاـبث 

نایاپ ببـس  دوش  رجنم  گنج  ندـش  ینالوط  هب  هکنیا  ياج  هب  اـه  شکتفن  هب  هلمح  درک  یم  لالدتـسا  اـکیرما ، تقو  هجراـخ  ریزو 
ياه تمیق  هب  هایـس  ياـهرازاب  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  هحلـسا ي  هک  دـشاب  هتـشادن  تفن  لوپ  ناریا  رگا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  نآ  نتفاـی 

همادا ي .دنک (8)  تبحص  هراب  نیا  رد  نایوسنارف  اب  ات  داد  لوق  زیزع  قراط  هب  زتلوش  .دیـشک  دهاوخ  گنج  زا  تسد  درخب ، فازگ 
هنامرحم یماغیپ  ناگیر  (، 1365  ) لاس 1986 م رد  اکیرما  یلم  تینما  هرادا ي  وضع  رچیت ، دراوه  هتفگ ي  هب  ات  دش  ببس  دنور  نیا 

نواعم شوب ، ار  ماغیپ  نیا  .دـیامن  ییاوه  نارابمب  ار  ناریا  دـنک و  عورـش  ار  دوخ  ییاوه  گنج  قارع  اـت  دتـسرفب  نیـسح  مادـص  هب 
نآ وا  درک و  مالعا  رصم ، روهمج  سیئر  كرابم ، هب  ناگیر ،

148 ص :

.زرجار لاپ  نلماگ و  تبازیلا  ص 154 ، ذخأم 7 ، . 674 - 1
ص 160. ذخأم 60 ، . 675 - 2

رفعج هـمجرت  مود ، تمـسق  گـنج ، زا  سپ  حلـص  نیبوـچ ، مارهـش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 676 - 3
.ناهاوخریخ

.1363  / 1  / 4 دادغب ، زا  رتیور  يرازگربخ  ، 1363  / 1  / 5 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  يالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 677 - 4
ص 198. ذخأم 159 ، . 678 - 5

هرابرد ي مادـص  هک  درک  راـهظا  ناریا  تئیه  هب  تیوک  ریما  دـمحالا  حابـص  خیـش  تشاد  دوجو  هک  ییاـه  شرازگ  رباـنب  . 679 - 6
(. یقرواپ ص 122 نایاپ ، ات  زاغآ   ) .دوب اه  يوروش  اب  ییاه  قفاوت  هب  ندیسر  لوغشم  گنج 

ص 201 و 202. ذخأم 159 ، . 680 - 7
ص 277. ذخأم 42 ، . 681 - 8
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هک مدوب  رـضاح  يا  هنایمرواخ  ییاپورا و  ياسؤر  اب  ددعتم  ياه  تاقالم  رد  نم  : » دیوگ یم  رچیت  دراوه  .دناسر  مادص  عالطا  هب  ار 
 . (1) .دش » یم  غالبا  هئارا و  کیژتارتسا  یلمع و  ياه  ییامنهار  اه  نآ  همه ي  رد 

اه شکتفن  گنج 

دعب .دوب  ییایرد  گنج  يریگ  لکـش  يریگرد و  دیدشت  رگنایب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدیدج  زادنا  مشچ  اه  شکتفن  گنج  زاغآ 
گنج کیکفت  هک  دوب  هتخیمآرد  نانچ  سراف  جـیلخ  رد  گنج  یلک  راتخاس  اب  اـه  شکتفن  گـنج  لاس 1359  رد  گنج  زاـغآ  زا 

رد 24 كراـخ  هریزج  رد  ناریا  یتـفن  لاـنیمرت  هب  راـب  نیلوا  يارب  قارع  هکناـنچ  .دوب (2)  نکممریغ  گنج  یلک  دـنور  زا  ییاـیرد 
زا لبق  داد و  رارق  هلمح  دروم  نارهت  رد  ار  تخوس  نزاخم  زا  يدادعت  دعب  زور  تسیب  درک و  هلمح  رهم 1359 )  2  ) ربماتپس 1980 م

زاریـش و نارهت ، نادابآ ، ياه  هاگـشیالاپ  دـیلوت  قارع  تامجاهت  .دیـشک  شتآ  هب  ناداـبآ  رد  ار  تفن  هریخذ ي  نزخم  زین 150  نآ 
يراذگریثأت رب  یتوافتم  دنور  دـش  هدـیمان  اه » شکتفن  گنج   » هچنآ لاح ، نیع  رد  .داد (3)  لیلقت  فصن  زا  رتمک  هب  ار  هاـشنامرک 

كراخ و هریزج  رد  ناریا (4)  کیژتارتسا  فادها  هب  هلمح  اب  گنج  شرتسگ  هب  قارع  لیامت  .تشاد  سراف  جـیلخ  رد  گنج  زاغآ 
.دش زاغآ  هریزج ، نیا  هب  ددرت  ای  يریگراب  لاح  رد  ياه  یتشک 

ناریا و گنج  ییاهن  هجیتن ي  نییعت  رد  دـش و  عورـش  كراخ  هریزج ي  هب  قارع  هلمح ي  ناضمر و  تایلمع  اب  اه  شکتفن  گـنج 
ياه لاـس  رد  كراـخ  هب  هلمح  رد  قارع  هیلوا  یماـکان  زا  سپ  هک  تروص  نیدـب  .دش (5)  لیدـبت  هدـننک  کیرحت  یلماع  هب  قارع 

ققحت لاس 1365  رد  عقاو  رد  دوب  قارع  رظن  دروم  هچنآ  دش و  زاغآ  لاس 1363  زا  قارع  تالمح  زا  يدیدج  رود  1361 و 1362 ،
هلخادم ي اب  نآ  دیدشت  شرتسگ و  رثا  رب  گنج  دـیدرگ و  راکـشآ  لاس 1366  رد  اه  شکتفن  تروکـسا  اب  نآ  ياهدمایپ  تفای و 

.دیسر نایاپ  هب  لاس 1367  رد  گرزب  ياه  تردق 

149 ص :

ذخأم 34. . 682 - 1
ص 585. ذخأم 159 ، . 683 - 2

ات 115. ص 113  ذخأم 159 ، . 684 - 3
يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 685 - 4

ص تاقیقحت ، تاعلاطم و  رتفد  حلـسم ، ياهورین  لک  داتـس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددـجم  ریثکت  پیات و  یمالـسا ، يروهمج 
71 و 72.

ص 584. ذخأم 159 ، . 686 - 5
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ناریا تفن  رودص  يارب  ار  كراخ  هریزج ي  ییاراک  هک  دوب  زکرمتم  عوضوم  نیا  رب  قارع  ياه  شالت  هیلک ي  لاس 1362  نایاپ  ات 
هب هدش  تظفاحم  تاسیـسأت  دوب و  هدش  یحارط  زور  رد  هکـشب  نویلیم   6 يارب 5 /  هک  يریگراب ، طاقن  ددـعت  یلو  .دنک (1)  لتخم 

طاـقن .دروآ  يور  رگید  هطقن ي  هب  يریگراـب  هطقن ي  کـی  زا  هلـصافالب  دـنک و  باـنتجا  تفن  نتفر  ردـه  زا  داد  یم  هزاـجا  ناریا 
يدـج بیـسآ  ندروآ  دراو  يارب  ار  قارع  شالت  رما  نیا  دـندش و  یم  ریمعت  یگداسب  اتبـسن  زین  هتفرگ  رارق  تباصا  دروم  يریگراب 
هقطنم تیعضو  رد  یلوحت  دعب  هب  لاس 1363  زا  اما   (2) درک ، هارمه  تسکـش  اب  ناریا  تفن  تارداص  لماک  فقوت  ای  لـالخا  يارب 
تروص هب  دـنداد و  شرتسگ  رطق  لامـش  هقطنم  ات  ار  یتایلمع  هزوح ي  ناریا  تفن  تارداص  عطق  يارب  اـه  یقارع  اریز  دـش ؛ داـجیا 

.دنهد شیازفا  ار  دوخ  ییایرد  ناوت  ات  دندرک  تفایرد  تسوزگا  ياه  کشوم  درادناتا و  رپوس  يامیپاوه  هسنارف  تلود  زا  راکـشآ 
دندرک یم  هلمح  ییایرد  فادـها  هب  یلومعم  ياهرتپوک  یله  امیپاوه و  اب  ای  ایرد  هب  لحاس  ياه  کشوم  اب  اه  یقارع  نیا ، زا  شیپ 

کی زا  شیب  اه  نآ  زا  کی  ره  تمیق  هک  تسوزگا ، یتشک  دـض  ياه  کشوم  نتفرگ  اب  اـه  یقارع  اـما  دوبن ، قیقد  تـالمح  نیا  و 
هدافتسا تسوزگا  کشوم  دنورف  اعمج 1200 (3)  گنج  نایاپ  ات  عومجم  رد  دـندرک و  زاغآ  يا  هدرتسگ  تیلاعف  دوب ، رالد  نویلیم 

 . .دندرک (4)

ییاوه تایلمع  شرتسگ  دیدج و  ياه  حالس  هب  ناریا ، ياه  شکتفن  یتفن و  تاسیـسأت  هب  هلمح  رد  دوخ  فادها  ققحت  يارب  قارع 
هب زهجم  درادـناتا ، رپوس  يامیپاوه  دـنورف  جـنپ  دـیرخ  ياضاقت  لاـس 1362  ناـیاپ  رد  زیزع  قراـط  روـظنم ، نیا  يارب  .تشاد  زاـین 
رد هسنارف  ییاوه  هاگیاپ  کی  رد  هنامرحم  روط  هب  یقارع  نانابلخ  داد  هزاجا  هسنارف  .درک  سیراپ  میلـست  ار  تسوزگا  ياه  کـشوم 
هب  (6) دش ، هداد  لیوحت  قارع  هب  ناریا  تاضارتعا  مغر  یلع  هک  درادناتا  رپوس  يامیپاوه  .دننیبب (5)  شزومآ  تسرب »  » رهش یلاوح 

يورین ییارماس  قیفو  هتفگ ي 

150 ص :

رد هاپـس  شقن  هلاقم  روشک ، زا  عافد  تینما و  رد  هاپـس  شقن  رانیمـس  هاپـس ، ییایرد  يورین  تقو  هدـنامرف  ییـالع  رادرـس  . 687 - 1
ص 93. ، 1375 هاپس ، ینیمز  يورین  داژندمحم ، یلعریم  مامتها  هب  یتالاقم  بختنم  باتک  سراف ، جیلخ  تینما 

ص 245. ذخأم 159 ، . 688 - 2
تـسوزگا کشوم  رازه  هسنارف  لاس  هد  یط  تشون : یـشرازگ  یط  هسنارف ، تسینومک  بزح  ناگرا  هیتناموا ، همانزور ي  . 689 - 3

.تسا هداد  قارع  لیوحت 
ذخأم 190. . 690 - 4

ذخأم 89. . 691 - 5
ص 200. ذخأم 159 ، . 692 - 6
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نانابلخ یتح  هسنارف ، عاـفد  ترازو  رد  دوخ  عبنم  زا  لـقن  هب  ییاـکیرما ، يا  هیرـشن  هتـشون ي  هب  .درک (1)  لوحتم  ار  قارع  ییاوـه 
ندومن فقوتم  : » دـیوگ یم  ییارماـس  قـیفو  لاـح ، نیع  رد  .دـنداد (2)  يراـی  اـه  شکتفن  گـنج  رد  ار  یقارع  ياـهورین  يوسنارف 

زا جراخ  اه ، یناریا  فادـها  زا  يرایـسب  ندوب  تسدرود  نینچمه  اـم و  ییاوه  ییاـناوت  تیدودـحم  تلع  هب  ناریا ، تفن  تارداـص 
نادـقف زا  کـیژتارتسا ، فادـها  هب  ندیـسر  رد  قارع  ییاـناوت  فعـض و  : » دـسیون یم  هـنیمز  نـیا  رد  نـمزدرک   (3) .دوب » اـم  ناوـت 

هب روشک  نیا  یتشک  دض  ياه  کشوم  .دندوب  قیقد  یفاک و  درب  دید و  عاعـش  دقاف  قارع  ياهامیپاوه  .تفرگ  یم  هشیر  يژولونکت 
چیه نینچمه  اه  یقارع  .دنشاپب  مه  زا  ار  اه  نآ  هتفر و  ورف  اه  یتشک  هندب ي  رد  تعرس  هب  ات  دنتـشادن  بیرخت  تردق  یفاک  هزادنا 

بـسانم یهدـنامرف  یماظن و  نامزاس  نتـشادن  زا  قارع  یناوتان  نیا ، رب  هوالع  .دنتـشادن  راـیتخا  رد  ییاـیرد  تشگ  ياـمیپاوه  هنوگ 
بیرخت تردـق  هب  یباـیتسد  يارب  یفاـک  ياـهزاورپ  یتروس  دادـعت  هب  دوخ  ییاوه  تردـق  يریگراـک  هب  رد  قارع  .دـش  یم  یـشان 

جیاتن دوخ  هتفرـشیپ  رایـسب  تاناکما  زا  کی  چـیه  زا  تسناوتن  قارع  هکنیا  تیاهن  رد  .دوب  ناوتان  نیعم ، یفدـه  يدوباـن  رد  لـماک ،
 . (4) .دروآ » تسد  هب  يا  هدمع  یسایس  کیژتارتسا 

قارع هجیتن  رد  دـش و  زاغآ  اکیرما  اب  قارع  دـیدج  طـباور  بقاـعتم  و 1365  ياه 1364  لاس  رد  قارع  تـالمح  دـیدج  هلحرم ي 
تیفیک مجح و  رظن  زا  قارع  هب  یلاـسرا  تازیهجت  هـلحرم ، نـیا  رد  .داد (5)  ءاقترا  ار  دوخ  مهم  فادـها  هب  هلمح  يژتارتسا  حـطس 

، كاریش كاژ  داد و  تبثم  خساپ  ژاریم (6)  دنورف  تفایرد 24  يارب  قارع  دیدج  ياه  تساوخرد  هب  هسنارف  .درک  یـساسا  تارییغت 
اب دادرارق  هب  هسنارف  يدنبیاپ  نمض  يا  هبحاصم  یط  هسنارف ، تقو  ریزو  تسخن 

151 ص :

ص 178 و 179. ذخأم 50 ، . 693 - 1
ص 235. ذخأم 60 ، . 694 - 2
ص 179. ذخأم 50 ، . 695 - 3

ص 225. ذخأم 159 ، . 696 - 4
ص 32. ذخأم 188 ، . 697 - 5

نیتسخن نایوسنارف  متشاد ، هحلـسا  ياه  لالد  یتلود و  تاماقم  اب  هک  ییاه  هبحاصم  زا  دسیون  یم  دوخ  باتک  رد  نمرمیت  . 698 - 6
نیا رد  .دـندرک  كرت  ار  نارهت  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  هک  دـنداد  لـیوحت  قارع  هب  یماـگنه  ار  ژاریم  ياـه  نکفا  بمب  هدـنگنج 
قارع هب  ار  اهامیپاوه  یقارع  نانابلخ  اجنآ  زا  دندش و  شربق  دراو  هسنارف  ییاوه  يورین  نانابلخ  تیادـه  اب  ژاریم  دـنورف  راهچ  نامز 

(. ص 193 گرم ، يرگادوس   ) .دندرک ضارتعا  دندینش و  اه  یناریا  اهدعب  دندرب و 
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هنارتیدـم و ياهروشک  یمامت  رد  یمالـسا  ییارگداینب  دـتفیب ، فاکـش  یبرع  ياهروشک  ههبج ي  رد  هک  یتروص  رد  : » تفگ قارع 
 . (1) .دبای » یم  شرتسگ  سلطا  سونایقا  لحاس  ات  دیاش 

، تشاد يرت  هتفرـشیپ  تازیهجت  يوروش  ياهامیپاوه  اب  هسیاـقم  رد  هک  قارع  هب  هسنارف  تخاـس   1 فا -  ژاریم  ياهامیپاوه  لـیوحت 
یقارع گیم 21  ياهامیپاوه  رد  هسنارف  تخاس  کیژام »  » ياه کشوم  ندرک  راوس  اب  اوه  هب  اوه  ياه  کشوم  تیعـضو  رد  دوبهب 

ییاناوت دـندوب ، زهجم  ایرد  اوه -  تسوزگا  ياه  کشوم  هب  هک  لاس 1984 م  لیاوا  رد  درادـناتا  رپوس  ياهامیپاوه  ندرک  هراجا  و 
 . .داد (2) شیازفا  ناریا  یتفن  طوطخ  هژیو  هب  ییایرد و  لقن  لمح و  طوطخ  نداد  رارق  فده  يارب  ار  قارع  ییاوه  يورین 

رما نیا  .درک  زیهجت  ار  قارع  ییاوه  يورین  ییاسانش ، یتشگ -  هدنگنج ي  عون  ود  گیم 25 و  يامیپاوه  اب  يوروش  داحتا  نینچمه 
 . .دومن (3) داجیا  ریگارف  گرزب و  یشهج  ییاوه  يرادربریوصت  ییاسانش و  یتشگ -  ياه  تیلاعف  هنیمز ي  رد 

حرط شزومآ و  یمارآ  هب  يوسنارف  يدـنه و  ناصـصختم  قارع ، ییاوه  شزومآ  اـه و  کـیتکات  اـهامیپاوه ، رد  تارییغت  رب  هوـالع 
فادـها هب  قارع  تـالمح  لاـس 1365  رد  ییارماـس  قـیفو  هـتفگ ي  هـب  .دندیـشخب (4)  دوـبهب  ار  یقارع  ياـهورین  یتاـیلمع  يزیر 
نارابمب لحم  زا  دـیدزاب  يارب  ام  اـب  هک  یناـسک  قیوشت  ییاوه و  يرادربریوصت  زا  هدافتـسا  اـب  اریز  دوب ؛ شیپ  زا  رترثؤم  يداـصتقا ،

.مینک یبایزرا  میتسناوت  یم  ار  هدراو  هبرـض ي  تردـق  نازیم  دـندرک ، یم  يراکمه  هدراو  ياه  ناـیز  ررـض و  نازیم  نییعت  هدـش و 
 . .میدرک (5) یم  يرادرب  هرهب  زین  دنتفگ  یم  یسوساج  ياه  هراوهام  هک  یتاعالطا  زا  نآ ، رب  هوالع 

موادم روط  هب  قارع  یماظن  تردق  : » دنک مالعا  ینانخـس  یط  مادص  لاس 1365  رد  دش  ببـس  دیدج  هلحرم ي  رد  قارع  يدنمناوت 
نیلوا يارب   (6) .دنک » یم  زاب  دـندوب ، درب  زا  جراخ  البق  هک  ناریا ، قمع  رد  ییاه  فدـه  هب  هلمح  يارب  ار  هار  دـنک و  یم  تفرـشیپ 

هاگشیالاپ هب  قارع   1 فا -  ژاریم  ياهامیپاوه  راب 

152 ص :

ذخأم 89. . 699 - 1
ص 138. ذخأم 50 ، . 700 - 2
ص 138. ذخأم 50 ، . 701 - 3

ص 241. ذخأم 159 ، . 702 - 4
ص 166. ذخأم 50 ، . 703 - 5

ص 105. ذخأم 167 ، . 704 - 6
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دـنیایب و دادـغب  هب  ییاـکیرما  ناسانـشراک  دـش  ببـس  تاـیلمع  نیا  تیمها  .دـندش  نآ  ناراـبمب  هب  قـفوم  دـندرک و  هلمح  ناهفـصا 
نینچمه .دـنوش (1)  راتـساوخ  تشاد ، زاورپ  نیح  رد  يریگتخوس  هب  زاین  هک  ار  تاـیلمع  نیا  يارجا  یگنوگچ  هب  عجار  تاـعالطا 
ناتسبات رد  يریس (3)  كرال و  هریزج ي  هب  قارع  تالمح  .دندرک (2)  نارابمب  دادرم 1365  رد  ار  زیربت  تفن  هاگشیالاپ  اه  یقارع 
فادها هب  هلمح  يارب  نامـسآ  رد  يریگتخوس  شور  زا  هدافتـسا  قارع و  ییاوه  تالمح  رد  یـساسا  لوحت  هدننک  نایب  لاس 1365 

.دوب ناریا  كاخ  قمع  رد 

هب 71 (4) لاس 1363  رد  دوب ، هدش  هلمح  یناگرزاب  یتشک  هب 48  اهنت  گنج  لوا  لاس  هس  رد  هک  یلاح  رد  اه  شکتفن  گـنج  رد 
تافلت .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  فدـه  زا 120  شیب  اعومجم  ياه 1364 و 1365 (6)  لاـس  رد  دش (5) و  هلمح  یناگرزاب  یتشک 

 . .دوب (7) رفن  اعمج 178  ياه 1364،1363 و 1365  لاس  یناسنا 

، هکشب نویلیم  1 نازیم 36 /  هب  لاس 1363  رد  ناریا  .داد  شهاک  ار  ناریا  تارداص  یتفن ، تاسیـسأت  اه و  شکتفن  هب  هلمح  اـب  قارع 
ناریا یتفن  دمآرد  .درک  رداص  زور  رد  تفن  هکشب  نویلیم   1 نازیم 5 /  هب  لاس 1365  رد  هکشب و  نویلیم   1 نازیم 8 /  هب  لاس 1364 

لاس رد  .دوب  لاس 1365  رد  رالد  دراـیلیم   6 و 81 /  لاس 1364  رد  رالد  دراـیلیم   12 و 59 /  لاس 1363  رد  رالد  دراـیلیم   10  / 9
ياه لاس  رد  نازیم  نیرتمک  هب  ناریا  یتفن  دـمآرد  المع  تفن  تمیق  شهاک  لـیلد  هب  ناریا ، تفن  رودـص  شهاـک  رب  هوـالع   1365

لمحت رب  هوـالع  ناریا  هجیتن ، رد  .دش (8)  فیعـضت  قارع  تالمح  رثا  رب  ناریا  داصتقا  دـهد  یم  ناشن  تیعـضو  نیا  .دیـسر  گنج 
ياهدمآرد زا  نانچمه  تفن ، شورف  همادا ي  ناکما  اب  ات  دهدب  يدایز  ياه  فیفخت  تفن  تمیق  رد  دـش  روبجم  رایـسب ، ياه  هنیزه 

.دوش رادروخرب  یتفن 

البق هک  دنک  یم  هلمح  ییاه  فده  هب  تسا و  هتفای  شیازفا  قارع  ییاوه  يورین  تردق  هکنیا  هب  هراشا  نمض  لاس 1365  رد  مادص 
مالعا  (9) دوبن ، نکمم 

153 ص :

ص 106 و 107. ذخأم 50 ، . 705 - 1
ص 270. ذخأم 159 ، . 706 - 2

ص 263 و 279. ذخأم 159 ، . 707 - 3
.دنک یم  دیکأت  ار  فده  رامآ 37  نمزدرک  . 708 - 4

تایلمع ص 20 ، دادرم 1379 ، هرامـش 4 ، لوا ، لاس  تینما ،» سراف و  جـیلخ   » همانهام نارادـساپ ، هاپـس  ییاـیرد  يورین  . 709 - 5
.ییامد ینیسح  تداعس  دیعس  همجرت  ، 1378  / 11  / 6 تنرتنیا ، نوتجیرب ،

يراجت یتشک   85 یناریا ، شکتفن  اعمج 58  لاس 1365  ات  گنج  يادتبا  زا  درک : مالعا  قارع  ییایرد  ییورین  هدـنامرف ي  . 710 - 6
(. ص 600 نمزدرک ،  ) .تسا هدومن  مدهنم  ار  یتاکرادت  یتشک  و 400 

ص 600. ذخأم 159 ، . 711 - 7
ص 33. ذخأم 188 ، . 712 - 8
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ص 233. ذخأم 167 ، . 713 - 9
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هناتـسآ ي رد  ار  نآ  هدرک و  لزلزتـم  فیعـض و  ار  نمـشد  يداـصتقا  تردـق  یتاـیح ، طاـقن  رب  ییاوـه  يورین  رثؤـم  تابرــض  درک 
.تسا اه  نآ  دـض  رب  هکلب  تسین ، اه  نآ  عفن  هب  نامز  درک  اـعدا  ناریا  هب  باـطخ  يو  .تسا (1)  هداد  رارق  يدوبان  یگتـسکشرو و 

 . (2)

ییایمیش گنج 

شالت يدالیم  ههد ي 1970  زا  یمتا (3)  حالـس  هب  یبایتسد  يارب  مادقا  تازاوم  هب  ییایمیـش  ياه  حالـس  دیلوت  هیهت و  يارب  قارع 
ياه لاس  رد  دودحم  تروص  هب  یعافد و  فدـه  اب  ار  اه  حالـس  نیا  ادـتبا  ناریا ، هب  زواجت  زا  سپ  قارع  شترا  .درک  زاغآ  ار  دوخ 

یعافد فده  اب  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا ي  دیلوت و  گنج  نایاپ  ات  لاس 1362  زا  یلو  تفرگ  راک  هب  ات 1361   1359
هب 45 گنج  زاغآ  لاس  رد  هلمح  دروم  هد  زا  قارع  ییایمیـش  تالمح  هکناـنچ  .تفاـی  شیازفا  يزیگنا  تفگـش  وحن  هب  یمجاـهت  - 

هرصب قرش  هقطنم ي  رد  يالبرک 8  تایلمع  يالبرک 5 و  تایلمع  ماگنه  رد  تالمح  نیرتشیب  .تفای  شیازفا  لاس 1367  رد  دروم 
نامودصم دادعت  .دوب  لاس 1366  زا  سپ  اساسا  هچبلح و  نارابمب  اب  رجفلاو 10  تایلمع  رد  مودصم  نیرتشیب  یلو  تفرگ ، تروص 

.تفای شیازفا  لاس 1366  رد  رفن  رازه  هدزاود  هب  زاغآ و  لاس 1359  رخاوا  رد  رفص  زا 

هدافتسا اب  تالمح  زا  یمین  .درک  هدافتسا  روآ  عوهت  و  هدننک ، هفخ  يرفـسف ، رونایـس ، باصعا ، لدرخ ، لماش  اهزاگ  عاونا  زا  قارع 
لمح و اهامیپاوه  امومع  ار  اـهزاگ  .دـش  ماـجنا  رونایـس  باـصعا و  زاـگ  اـب  رتشیب  تـالمح  رگید  تفرگ و  تروص  لدرخ  زاـگ  زا 

 . .دش (4) یم  ماجنا  هناخپوت  زادنا و  هراپمخ  اب  یقبام  دوب و  امیپاوه  اب  تالمح  موس  ود  .دندرک  یم  هدافتسا 

تاماکحتـسا عضاوم و  رد  ناریا  یماظن  ياوق  یناهگان  يورـشیپ  زا  يریگولج  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراـک  هب  زا  قارع  فدـه 
ياهدمایپ راهم  قارع و 

154 ص :

.1365  / 4  / 26 ذخأم 167 ، . 714 - 1
.1365  / 10  / 17 ذخأم 167 ، . 715 - 2

یم يا  هتسه  ياه  حالس  هب  یبایتسد  يارب  قارع  شالت  هرابرد ي  قارع  يا  هتسه  نادنمـشناد  زا  یناتـسرهش  نیـسح  رتکد  . 716 - 3
رییغت يارب  ییاناوت  يوزاب  حالس  نیا  هک  دوب  دقتعم  يو  داتفا ، يا  هتسه  حالـس  تخاس  رکف  هب  ناتسبات 1980  لوا  زا  مادص  : » دیوگ

(. ص 6 ش 374 ، ، 1381  / 12  / 4 هجراخ ، ترازو  نتلوب  « ) .دوب دهاوخ  هنایمرواخ  هشقن 
ص 364 و 365. ذخأم 7 ، . 717 - 4
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یگدنکارپ داجیا  رد  نآ  دربراک  راثآ  ییایمیش و  ياه  حالـس  یناور  یحور -  تاریثأت  هب  اه  یقارع  .دوب  نآ  کیژتارتسا  یـسایس - 
.دندرک هجوت   (1) مزر ، نامزاس  رد  لالخا  اه و  نآ  يورشیپ  ای  تمواقم  تردق  ندرب  نایم  زا  اهورین و  رد 

لیلد هب  اه  یقارع  اذـل  دوب ، هنابـش  تایلمع  يارجا  هدایپ و  ياهورین  رب  ءاـکتا  قارع  هب  مجاـهت  رد  ناریا  یماـظن  تردـق  هکنیا  هب  رظن 
ییایمیـش ياه  حالـس  زا  اه  نآ  نایم  رد  یگدـنکارپ  داجیا  اهورین و  يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب  اه ، کیتکات  نیا  ربارب  رد  یناوتاـن 

: دیوگ یم  ناریا  ياهورین  رب  حالس  نیا  ریثأت  هرابرد ي  قارع ، يا  هتسه  ياه  حرط  نیشیپ  سیئر  هزمح ، ریدخ  .دندرک  یم  هدافتـسا 
بتارم هب  ییایمیش ، حالس  زا  هدافتسا  قیرط  زا  ناریا  ياهورین  نتخادنا  تشحو  هب  هک  دش  نشور  ناریا ، اب  قارع  ینالوط  گنج  رد  »

رگا : » دیوگ یم  ییارماس  قیفو  لیلد ، نیمه  هب   (2) .میربب » راک  هب  میتسناوت  یم  ام  هک  دوب  ییاوه  نارابمب  هناخپوت و  مامت  زا  رترثؤم 
ییایمیـش و لماوع  دـیلوت  هیهت و  هب  ادـتبا  ثحب  همادا ي  رد   (3) .تفرگ » یم  لکـش  ام  ررـض  هب  عاضوا  دوبن  اه  حالـس  نیا  دربراک 

.دش دهاوخ  هراشا  گنج  فلتخم  لحارم  رد  نآ  يریگراک  هب  سپس 

ییایمیش رازفا  گنج  لماوع و  دیلوت  هیهت و 

ناویح ناسنا ، رد  یناوتان  بیسآ و  گرم ، هب  ییایمیش ، ریثأت  بسانم و  راشتنا  تروص  رد  هک  ییایمیش  تابیکرت  ای  داوم  زا  هتسد  نآ 
.دنیوگ یم  ییایمیـش » رازفا  گنج   » ار داوم  نیا  دربراک  لیاسو  .دنمان  یم  ییایمیـش » لماوع  ، » دوش یم  رجنم  هایگ  نتفر  نیب  زا  ای  و 

: دننک یم  میسقت  هدمع  هتسد ي  راهچ  هب  یکیزیف  راثآ  تاصخشم و  هب  هجوت  اب  ار  ییایمیش  لماوع 

.دنک یم  بلس  اهورین  زا  ار  ندیگنج  تردق  دوش و  یم  لباقم  ياهورین  یمزر  ناوت  شهاک  ببس  هک  اه ، هدننک  ناوتان  - 1

راـثآ یتـسوپ و  تاـعیاض  اـب  دروآ و  یم  رد  هوتـس  هب  ار  اـه  نآ  دوـش و  یم  بجوـم  ار  نمـشد  ءاذـیا  هک  شخب ، ناـیز  لـماوع  - 2
.تسا هارمه  ناطرس  هژیو  هب  تدمزارد 

155 ص :

داینب ناریا ، یمالسا  يروهمج  هیلع  یلیمحت  گنج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  دربراک  للملا و  نیب  قوقح  ینامز ، مساق  دیس  . 718 - 1
ص 20 و 21. زییاپ 1376 ، نارهت ، سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح 

.لانروژ تیرتسا  لاو  همانزور  ، 1381  / 3  / 23 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  هژیو  سکلت  . 719 - 2
ص 163. ذخأم 50 ، . 720 - 3
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لتخم هکرحم و  يورین  نداتفاراک  زا  ببـس  باصعا  زاگ  .تسا  نوخ  یمـس و  هدـننک  هفخ  باصعا ، لماش  هک  هدنـشک ، لـماوع  - 3
ار دوخ  یمـس  راثآ  نوخ  رد  ندش  بذج  زا  سپ  دوش و  یم  گرم  یگفخ و  بجوم  هدـننک  هفخ  .دوش  یم  باصعا  متـسیس  ندـش 

.دنک یم  رهاظ 

شیور كاخ و  ندـش  روراب  زا  دـنک و  یم  کـشخ  ار  اـه  نآ  دراذـگ و  یم  رثا  ناـهایگ  ناـتخرد و  رب  هک  هاـیگ ، دـض  لـماوع  - 4
 . .دنک (1) یم  يریگولج  ناهایگ 

: دنداد ماجنا  ار  ریز  تامادقا  ییایمیش  ناوت  هب  یبایتسد  يارب  اه  یقارع 

يرادیرخ ار  ییایمیش  رازفا  گنج  هب  طوبرم  تازیهجت  داوم و  يروآ ، نف  ات  دندرک  رارقرب  یبرغ  ياهروشک  اب  يراجت  تابسانم  - 1
.دننک

.دنتسب نوگانوگ  ینف  تازیهجت  دیرخ  دادرارق  یبرغ  ناملآ  رد  ییایمیش  لیاسو  هدننک ي  دیلوت  ياه  تکرش  اب  - 2

.دندرک يرادیرخ  دنه  ناملآ و  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  زا  ار  باصعا  لماوع  دیلوت  هب  طوبرم  ییایمیش  تابیکرت  - 3

.دندرک سیسأت  ارماس  رهش  رد  هژیو  هب  ار  ییایمیش  رازفا  گنج  دیلوت  تخاس و  ياه  هناخراک  - 4

(1359  ) لاس 1980 م زا  قارع ، يا  هتسه  نادنمشناد  زا  یناتسرهش ، نیسح  رتکد  هتفگ ي  هب  قارع  یعمج  راتشک  ياه  حالس  همانرب 
باصعا و زاگ  زا  هدافتسا  اب  ییاکیرما  ياه  تکرش  زا  يدادعت  کمک  اب  ( 1361  ) لاس 1982 م رد  ییایمیش  شخب  رد  دش و  زاغآ 
زا نوسری ، یپ  ناـهارگ  رتکد  هتـشون ي  هب  کـیژولویب )  ) BW يدـنمناوت بسک  يارب  قارع  مادـقا  یلو  .تفای (2)  هعـسوت  نیراس 
دش زاغآ  ( 1353  ) لاس 1974 م زا  سیلگنا ، دروفدارب  هاگشناد  حلـص  نامتراپد  رد  کیژولویب  ياه  گنج  لماوع  تخاس  ناققحم 

لاس 1985 م رد  قارع  .درک  زاغآ  ناملـس  لآ  زکرمرد  ار  هعـسوت  قیقحت و  هژورپ  يارجا 78  ( 1354  ) رد 1975 م دـعب  لاس  کی  و 
دقتعم ایس ، نامزاس  قباس  سیئر  یـسلو ، زمیج  .دوب (3)  رداق  مسیلوتوب  لس  مخز و  هایـس  یبورکیم  لـماوع  هوبنا  دـیلوت  هب  ( 1365)

لباق اکیرما  ياه  هاگشیامزآ  زا  يرایسب  رد  مخز  هایس  بورکیم  تسا 

156 ص :

، یللملا نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ییایمیش ، حالس  علخ  تاحیلست و  عیانص ، یـسوواک ، هجاوخ  کباب  ییالع و  نیـسح  . 721 - 1
ات 50. ص 47  نارهت 1371 ،

1384 ص 6.  / 12  / 4 هرامش 374 ، هجراخ ، ترازو  نتلوب  . 722 - 2
راهب و و 27 ، هرامـش 26  یعافد ، تسایـس  هلجم  قارع ، کیژولویب  تاحیلـست  هعـسوت  يدنمناوت و  ییالوت ، دومحم  رتکد  . 723 - 3

ص 134 و 135. ناتسبات 1378 ،
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 . .دندرک (1) عیزوت  ياه 1980  لاس  رد  قارع  هلمج  زا  فلتخم و  ياهروشک  ار  نآ  دوب و  یسرتسد 

هدافتسا ییایمیش  ریاخذ  يژولونکت و  زا  دیزگرب و  ار  ییایمیش  گنج  اه ، تسکـش  بقاعتم  شا ، یماظن  تالکـشم  لح  يارب  قارع 
، هدنرادزاب حالس  هب  زاین  ساسحا  ام و  ياهورین  فوفص  هب  نیگنس  تافلت  ندمآ  دراو  لابند  هب  : » دیوگ یم  ییارماس  قیفو  .درک (2) 

یسانشراک تایرظن   (3) .تفرگ » لکـش  ییایمیـش  ياه  حالـس  هب  یبایتسد  هشیدـنا  دراد ، زاب  گـنج  موادـت  زا  ار  ناریا  ناربهر  هک 
.دنک (4) هجوت  اه  حالس  نیا  زا  هدافتسا ي  هب  قارع  ات  دش  ببس  قباس )  ) يوروش ییایمیش  ناسانـشراک  هلمج  زا  اهروشک  زا  یخرب 
هب موــسوم  ییایمیــش  داوــم  مرگ  وــلیک  رازه  دــصناپ  دــیرخ  يارب  قارع  تــلود  یمیــشورتپ  عیانــص و  ترازو  لاــس 1361  رد 

رتمک راب  دص  ات  هد  لدرخ  زاگ  یگدنشک  .دش  هداد  شرافس  کیژلب  رد  یتکرش  هب  باصعاریغ  لماوع  دیلوت  يارب  نوکیلگیدوئیت » »
لدرخ زاگ  ناحورجم  .تسا  ناسآ  رایسب  یعقاو  یتایلمع  رد  نآ  ندرک  اهر  دربراک و  دیلوت و  اما  تسا ، باصعا  هداس ي  لماوع  زا 
ببـس دناوت  یم  هاتوک  یتدـم  يارب  لدرخ  زاگ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  .تشاد  دـنهاوخ  زاین  ینابیتشپ  تامدـخ و  يدایز  رادـقم  هب 

هک ناریا  هدایپ ي  ياهورین  اب  هلباقم  رد  لدرخ  زاگ  قارع  رظن  زا  نیاربانب ، .دوش  يا  هتفه  شـش  ات  راهچ  ياـه  لواـت  زورب  اـی  يروک 
يرترب دنتشاد ، يدودحم  اتبسن  ههبج ي  تشپ  یکشزپ  تاناکما  دندنام و  یم  اتسیا  تلاح  رد  هدولآ  قطانم  رد  ینالوط  تدم  بلغا 

 . .درک (5) یم  قارع  بیصن  ار  يدایز 

هب دیلوت  تیفرظ  نیا  لاسرخاوا 1365  رد  هک  درک  یم  دیلوت  هام  کی  رد  ار  اهزاگ  عاونا  زا  نت  هد  دودح  لاس 1364  رخاوا  ات  قارع 
زا نت  شش  لدرخ (6) و  زاگ  نت  داـتفه  زا  شیب  تسناوت  یم  قارع  لاس 1367  نایاپ  رد  تفای و  شیازفا  هام  رد  نت  هاـجنپ  زا  شیب 

 . .دنک (7) دیلوت  نیراس  نوبات و  ياهزاگ  زا  کی  ره 

157 ص :

ص 8. ، 1380  / 8  / 1 ون ، تایح  همانزور  . 724 - 1
ص 567 و 568. ذخآم 159 ، . 725 - 2

ص 163. ذخأم 50 ، . 726 - 3

ص 16. ذخأم 216 ، . 727 - 4
ص 568. ذخأم 159 ، . 728 - 5

دهد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ندب  تسوپ  لدرخ  زاگ  دیوگ : یم  لدرخ  زاگ  هرابرد ي  ایناتیرب  زا  نوسری  یپ  ناهارگ  رتکد  . 729 - 6
ناوختـسا زغم  ات  دـعب  دـهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  ندز  مد  هاگتـسد  دـنک  سفنت  یـسک  رگا  دـنک و  یم  داجیا  یگرزب  لوات  و 

(. ص 274 گرم ، يرگادوس   ) .دوش یم  رجنم  گرم  هب  دنک و  یم  ذوفن 
ص 570. ذخأم 159 ، . 730 - 7
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اهروشک ریاس  ییاپورا و  ییاکیرما و  ياه  تکرش  زا  يرایـسب  تیامح  تکراشم و  اب  ییایمیـش  ياهزاگ  دیلوت  رد  قارع  يدنمناوت 
هب قارع  هک  یـشرازگ  دش و  ماجنا  هک  یتاقیقحت  اب  قارع ، اکیرما و  نایم  شنت  شیازفا  تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  .دش  داجیا 

اب 27 ناملآ  هک  درک  یم  تفایرد  یماظن  تازیهجت  سیلگنا  اکیرما و  ناملآ ، زا  قارع  شرازگ  کی  ربانب  درک  لاسرا  لـلم  ناـمزاس 
تکرش اب 11  سیلگنا  تکرـش و  اب 24  اکیرما  تشاد و  قارع  یماـظن  هماـنرب ي  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  یتلود  یـصوصخ و  تکرش 

هئارا ار  يرگید  رامآ  قارع  زا  یلاـسرا  شرازگ  ناسانـشراک و  لوق  زا  سبقلا  یکینورتکلا  هماـنزور ي  .دنتشاد (1)  تکراشم  لاعف 
نیمأت سأر  رد  دـندرک و  زهجم  يا  هتـسه  ییایمیـش و  ياه  حالـس  هب  ار  قارع  یناملآ ، تکرـش  شرازگ 92  نیارباـنب  تسا : هدرک 
تکرش  15 یکیژلب ، تکرش   11 یشیرتا ، تکرش   18 يوسنارف ، تکرش   21 یسیلگنا ، تکرش   23 ییاکیرما ، تکرش  ناگدننک 22 

ینیچ و تکرش  يا و 3  هرک  تکرـش   5 يدنه ، تکرش   4 ینپاژ ، تکرش   3 ییایناپسا ، تکرش   7 یسیئوس ، تکرش   13 ییایلاتیا ،
ياه حالس  ناگدنشورف  تسیل  رد  ینیارکوا  یـسور و  تکرـش  یندرا و 40  يرـصم ، یلیزرب ، ینیتناژرآ ، ياه  تکرـش  زا  يدادعت 

 . .دنراد (2) رارق  قارع  هب  يا  هتسه  ییایمیش و 

شرازگ هب  هراشا  اب  اکیرما  ویدار  دـندرک ، کـمک  ییایمیـش  حالـس  تخاـس  رد  ار  قارع  هک  ییاـهروشک  اـه و  تکرـش  هراـبرد ي 
رد لاتنیزو  زکرم  سیئر  دـنک و  یم  هراشا  ناهج  روشک  رد 21  تکرش  مقر 200  هب  سیراپ  رد  هنایمرواخ  یعافد  ياهربخ  ناـمزاس 

شرازگ .دنتسه  یناملآ  تکرش  هک 86  دوش  یم  هدرب  مان  تکرـش  زا 207  شرازگ  رد  دـیوگ : یم  شرازگ  نیا  هرابرد ي  سیراـپ 
هدافتـسا یماظن  دصاقم  يارب  اه  نآ  ياه  هدروارف  تازیهجت و  زا  مادـص  تلود  هک  ییاکیرما ، تکرـش  زا 18  نینچمه  ثحب  دروـم 

 . .درب (3) یم  مان  تسا ، هدرک 

گنج رد  يریگراک  هب 

ببـس گنج  ندش  ینالوط  تسکـش و  زا  ینارگن  اب  هارمه  ییایمیـش  رازفا  گنج  لماوع  دـیلوت  هیهت و  رد  قارع  يدـنمناوت  شیازفا 
تایلمع زا  سپ  قارع  ات  دش 

158 ص :

.1381  / 10  / 7 باتزاب ، يربخ  تیاس  . 731 - 1
ص 7. هرامش 1635 ، ، 1381  / 9  / 24 قارع ،» ياهربخ   » هیرشن رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  . 732 - 2

.1369  / 7  / 11 اکیرما ، ویدار  ص 115 ، ذخأم 84 ، . 733 - 3
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ییایمیـش ياه  حالـس  زا  هدافتـسا ي  هب  دوخ  ياه  همانرب  زا  یکی  رد  ریهامجلا » توص   » ویدار قیرط  زا  راـب  نیتسخن  يارب  رجفلاو 1 
ام .مینک  یم  دوبان  دـنوش ، کیدزن  ام  ياهزرم  هب  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هک  ار  یناسک  ام  دـش  هتفگ  هماـنرب  نیا  رد  .دـنک  دـیدهت 

هدافتـسا دـنراد  ار  ام  سدـقم  كاخ  هب  زواجت  دـصق  هک  یتارـشح  هنوگ  ره  هیلع  نآ  زا  میراد و  رایتخا  رد  ار  ناـنآ  يدوباـن  يوراد 
 . .درک (1) میهاوخ 

تایلمع رد  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هناخپوت و  امیپاوه و  زا  يرتدـیدج  لکـش  هب  قارع  هتـشذگ ، اـب  هسیاـقم  رد  راـب  نیتسخن  يارب 
بمب وخوس 22 ، يامیپاوه  اب  هک  درک  حیرـصت  دوخ  تافارتعا  رد  ریـسا  ینابلخ  .درک  هدافتـسا  نارمع  جاـح  هقطنم ي  رد  رجفلاو 2 

 . .تسا (2) هتخیر  ورف  نارمع  جاح  هقطنم ي  رد  لمح و  ار  ییایمیش  ياه 

امیپاوه و زا  هدافتسا  اب  ییایمیش  لماوع  زا  هتشذگ  اب  یتوافتم  الماک  وحن  هب  قارع  لاس 1362 )  ) نونجم ریازج  رد  ربیخ  تایلمع  رد 
 . .دندش (4) حورجم  ناریا  ياهورین  زا  رفن  تایلمع 2700  نیا  رد  .درک (3)  هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  دروم  هدراهچ  رد  هناخپوت 

نیا رد  قارع  .درک (5)  هدافتسا  زین  نوخ  لماع  رونایـس و  زا  از  لوات  باصعا و  زاگ  رب  هوالع  لاس 1363  رد  ردب  تایلمع  رد  قارع 
زا سپ  قارع ، موس  هاپـس  هدـنامرف  يرخف ، ماشه  .درک  هلمح  اه  هلکـسا  اه و  سناژروا  اه ، هاگرارق  اـه ، هبقع  اـه ، هداـج  هب  تاـیلمع 

دادغب ویدار  دراد (6)  یم  هگن  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  ییایمیش  حالس  زا  هدافتـسا  قح  شروشک  تفگ  يا  هبحاصم  یط  ردب  تایلمع 
دوخ زا  يا  هدننازوس  كانرطخ و  هحلسا ي  ره  اب  دوب  دهاوخ  زاجم  قارع  گنج ، همادا ي  رب  ناریا  رارـصا  ربارب  رد  : » درک مالعا  زین 

 . (7) .دنک » عافد 

تروص هب  قارع  داد  یم  ناشن  ياه 1362 و 1363  لاس  رد  ردب  ربیخ و  تایلمع  رد  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا  هوحن ي 
اب ار  باترپ  يریگ و  فده  لیاسو  اجیردت  تسا و  هدروآرد  هبخن  ییورین  بلاق  رد  ار  دوخ  ییایمیـش  گنج  ياه  هورگ  يا  هدنیازف 

، هلحرم نیا  رد  قارع  .دش  راکـشآ  هچبلح  رد  هژیو  هب  دعب  ياه  لاس  رد  نآ  راثآ  هک  دیـشخب  دوبهب  داب » تهج  ياهوگلا   » ینیب شیپ 
رب هوالع 

159 ص :

.1362  / 2  / 3 ریهامجلا ، توص  ص 208 و 209 ، ذخأم 74 ، . 734 - 1
هلاقم ات 364 ، ص 358  مود ، دـلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  عاـفد ، زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناـخریبد  . 735 - 2

.عافد یلاع  ياروش  گنج -  تاغیلبت  داتس  یلیمحت ، گنج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  میژر  هدافتسا  هب  یهاگن 
.نامه . 736 - 3

ص 16 و 17. ذخأم 216 ، . 737 - 4
ذخأم 234. . 738 - 5

ص 17 و 54. ذخأم 216 ، . 739 - 6
.1364  / 1  / 24 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 257 و 258 ، ذخأم 74 ، . 740 - 7
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دیلوت شیازفا  اب  قارع  نینچمه  .تشاد  ناریا  تافلت  شیازفا  رب  يا  هدـمع  ریثأت  هک  درک  هدافتـسا  باـصعا  ياـهزاگ  زا  لدرخ  زاـگ 
 . .درک (1) هدافتسا  اهزاگ  نیا  زا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  لاس 1365  رد  واف  تایلمع  رد  نوبات ، نیراس و  ياهزاگ 

رد اهنت  دندرک و  رایتخا  توکس  ییایمیش  ياه  حالـس  زا  قارع  هدرتسگ ي  هدافتـسا ي  رد  گرزب  ياه  تردق  یللملا و  نیب  عماجم 
.درک (2) یهجوت  یب  نآ  هب  قارع  یلو  داد  ناشن  دوخ  زا  تینما  ياروش  ار  شنکاو  نیلوا  نیدرورف 1363 )  10  ) سرام 1984 م  30

.

زاگ زا  گنج  رد  قارع  درک  مالعا  اکیرما  هجراخ ي  ترازو  يوگنخـس  دش -  زاغآ  دنفسا 1362  موس  هک  ربیخ -  تایلمع  زا  سپ 
ار ییایمیش  حالـس  يریگراک  هب  دنفـسا 1362 )  ) سراـم 1984 م رد  اـه  ییاـکیرما  زین  نآ  یپ  رد  .تسا (3)  هدرک  هدافتـسا  یمس 

گنج رد  قارع  تسکش  زا  ینارگن  لیلد  هب  اکیرما  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  قارع  ربارب  رد  اکیرما  شنکاو  دندرک (4)  موکحم 
یماظن یـسایس -  هرادا ي  زا  ووه ، ناتاناج  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  قارع  اب  طابترا  يرارقرب  لابند  هب  هنایمرواخ  رد  اـکیرما  تسکـش  و 

ییایمیـش حالـس  زا  هرمزور  تروص  هب  قارع  : » تشون زتلوش  حرج  هب  باـطخ  ربماون 1983 م  خروم 1  همان ي  رد  هجراـخ  ترازو 
خاک يارب  یلو  .مینک » هراشا  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ییایمیش  ياه  حالس  صوصخ  رد  نامتـسایس  رابتعا  ظفح  يارب  دنک و  یم  هدافتـسا 
نامه ربماون  خروم 26  هرامـش ي 114  يروهمج  تسایر  نامرف  رد  اذـل  دوب ، اهنیا  زا  شیب  ناریا  اب  هلباقم  رد  مادـص  تیمها  دـیفس 
حالـس زا  هدافتـسا  رد  ار  قارع  اـکیرما  هکنآ  زا  سپ  هجیتن ، رد  .دـشن (5)  هلئـسم  نیا  هب  يا  هراشا  دیـسر  ناگیر  ءاضما  هب  هک  لاس 

نیا هک  دهدب  حیـضوت  مدص  هب  دوب  لیام  نیدرورف 1363  رد  قارع  هب  دوخ  مود  رفس  رد  دلفـسمار  هلـصافالب  درک  موکحم  ییایمیش 
نتگنشاو یلصا  هزیگنا ي  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  اهدعب  ژاتیمرآ  .درادن  یطابترا  روشک  ود  تابـسانم  شرتسگ  هب  يریگ  عضوم 

ناشن یهجوت  روخ  رد  شنکاو  اکیرما  تلود  دـش  ببـس  قارع  اـب  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ  زا  ینارگن  قارع و  اـب  هطبار  يرارقرب  هب 
رد يا  هنامرحم  دنس  زا  لقن  هب  طسوالا  قرشلا  همانزور   (6) .دهدن »

160 ص :

ص 392. ذخأم 159 ، . 741 - 1
ص 75. ذخأم 216 ، . 742 - 2

ص 55 و 56. ذخأم 216 ، . 743 - 3
ص 574 و 575. ذخأم 159 ، . 744 - 4

.ویلوف لیا  ص 6 ، ، 1381  / 12  / 26 باختنا ، همانزور  . 745 - 5
ص 133. ذخأم 84 ، . 746 - 6
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تسا و دوهشم  حضاو و  الماک  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  رد  اه  ییاکیرما  یناهنپ  تیاضر  : » دسیون یم  دوخ  شرازگ 
 . (1) .تسا » هدش  قیوشت  کیرحت و  حالس  نیا  زا  هدافتسا  هب  مادص  نینچمه  .تسا  هدش  رکذ  اکیرما  عفانم  اب  وسمه  نآ 

دادن ناشن  یشنکاو  چیه  ییایمیش ، ياه  حالـس  دربراک  رد  قارع  ندرک  موکحم  يارب  ناریا  تساوخرد  دوجو  اب  زین  سیلگنا  تلود 
ود ره  هب  ییایمیش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  زا  ار  دوخ  راجزنا  ام  : » تفگ سیلگنا  سلجم  هدنیامن ي  کی  درک و  در  ار  ماهتا  نیا  و 

داوم تارداص  تاررقم  سیلگنا  تلود  : » درک مالعا  زین  سیلگنا  هجراخ  ترازو  ماـقم  کـی   (2) میا »! هدرک  مالعا  مصاـختم  فرط 
 . (3) .درک » رت  تخس  ار  قارع  ناریا و  هب  ییایمیش 

گنج و دنور  رب  درک  یماظن  تالداعم  دراو  ار  دیدج  يرصنع  هکنیا  رب  هوالع  یجیردت  تروص  هب  ییایمیش  ياه  حالس  زا  هدافتسا 
زا قارع  ییایمیـش  تالمح  دادعت  حالـس ، علخ  سنارفنک  هب  یمالـسا  يروهمج  شرازگ  ربانب  .تشاد  یمهم  ریثأت  اه  تایلمع  جیاتن 

دوجوم شرازگ  ربانب  نینچمه  .تسا (4)  هدـش  رکذ  رفن  رازه  ناـینابرق 44  هک  دوب  دروم  اعمج 242  دنفسا 1366  ات  هام 1359  يد 
 . .تفرگ (6) راک  هب  ناریا  هیلع  گنج  رد  ییایمیش (5)  بمب  رازه  شش  قارع 

گنج رب  ناریا  مدرم  نایماظن و  هیحور ي  فیعـضت  تاعیاض و  تافلت ، رظن  زا  يا  هدمع  ریثأت  ییایمیـش  حالـس  دربراک  عومجم ، رد 
یماـظن ياـهورین  یتقو  : » دـسیون یم  گـنج  رد  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  هدافتـسا  ياـه  سرد  هراـبرد ي  نمزدرک  .تشاذگ (7) 
تالمح زا  هک  یمدرم  .دننک  رارف  هدیشک و  تسد  تمواقم  زا  دودحم  تافلت  لمحت  اب  تسا  نکمم  دنتـسه  عافد  یب  دننک  ساسحا 

 . (8) .دنرادرب » تسد  گنج  زا  تیامح  زا  یتحار  هب  تسا  نکمم  دنساره ، رد  ییایمیش 

161 ص :

ص 304. ذخأم 65 ، . 747 - 1
رد ناتـسلگنا  ناریا و  طباور  يدابآ ، دیعـس  اضر  دمحم  رتکد  ص 105 ، ناتسمز 1378 ، هرامش 2 ، یلم ، تینما  همانلـصف  . 748 - 2

.این یمیرک  اسیرپ  همجرت  هلاس ، گنج 8  لوط 
ص 48 و 49. ذخأم 216 ، . 749 - 3

ص 144. ذخأم 50 ، . 750 - 4
، دنس کی  رد  جردنم  ییایمیش  بمب  رازه  شش  هرابرد ي  یتاحیلـست ، ناسرزاب  سیئر  سکیلب ، سناه  هب  خساپ  رد  دادغب  . 751 - 5

(. ص 10 ، 1381  / 10  / 5 باتفآ ، همانزور   ) .تسا هدرب  راک  هب  ناریا  هیلع  گنج  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ار  یکرادم 
ص 10. ، 1381  / 10  / 5 باتفآ ، همانزور  . 752 - 6

ص 263. ذخأم 159 ، . 753 - 7

ص 577. ذخأم 159 ، . 754 - 8
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ناریا يژتارتسا 

هراشا

مغر یلع  .دـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  ییاهدـیدرت  شـسرپ و  یماـظن  یـسایس و  يژتارتـسا  حطـس  رد  ربـیخ  تاـیلمع  زا  سپ  ناریا  رد 
تردـق ناریا  دیـسر  یم  رظن  هب  نانبل ، رد  یماظن  یـسایس -  تسکـش  قارع و  یعافد  طوطخ  رد  فاکـش  لامتحا  زا  اکیرما  ینارگن 

ياهراشف شیازفا  هب  هجوت  اب  ناریا  يارب  گنج  همادا ي  لاح ، نیع  رد  درادـن و  قارع  رب  يزوریپ  هب  یباـیتسد  يارب  ار  مزـال  یماـظن 
.دوب زیمآ  هرطاخم  یللملا  نیب  يداصتقا و  یسایس - 

لیکـشت اب  زین  قارع  مزر  نامزاس  .داد  شیازفا  رایـسب  ار  قارع  یماظن  ناوت  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  قارع  زا  هبناج  همه  ياه  تیامح 
شرازگ ربانب  .دـشاب  هتفای  رییغت  قارع  دوس  هب  یماظن  لداـعت  دیـسر  یم  رظن  هب  لـیلد ، نیمه  هب  .تفاـی  شرتسگ  دـیدج  ياـه  ناـگی 

یم نخـس  گنج  هرابرد ي  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  اب  یلبق  لاس  هب  تبـسن  یقارع  تاماقم  اکیرما ، يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک ي 
 . دنا (1) هدومن  تمواقم  ناریا  ررکم  تالمح  ربارب  رد  یبوخب  دنیوگ و 

(2) دوب ، دهاوخ  ریذپ  بیـسآ  قارع  دنک  هلمح  ههبج  زا  هطقن  نیدـنچ  رد  نامزمه  دـناوتب  ناریا  رگا  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  یلاح  رد 
ینامز هلـصاف  شیازفا  هب  هجوت  اب  زین  اه  یقارع  تشادـن و  بساـنت  زاـین  دروم  ياـه  ترورـض  فادـها و  اـب  ناریا  یماـظن  ناوت  یلو 

شیازفا هام  هدزای  هب  رجفلاو 1  زا  سپ  دـیماجنا و  یم  لوط  هب  هام  هس  ات  رثکادـح  هتـشذگ  رد  هک  ناریا  گرزب  ياه  تایلمع  يارجا 
تالمح ربارب  رد  عافد  رد  هچرگ  زین  اه  یقارع   » الباقتم .تسا  هدش  هتـساک  ناریا  یمجاهت  تردـق  زا  هک  دـنتفرگ  هجیتن  نینچ  تفای ،

 . (3) .دوب » هلمح  دض  رد  اه  نآ  یناوتان  قارع  هدمع ي  ياه  فعض  زا  یلو  دندوب  قفوم  اتبسن  ناریا 

رد ار  رواب  نیا  هیلوا  ياه  يزوریپ  : » دریگ یم  هجیتن  ناریا  قارع و  يربهر  رب  ردـب  ربیخ و  تایلمع  ریثأت  لیلحت  هیزجت و  رد  نمزدرک 
هب تسد  بسانم  هطقن  رد  هک  یتروص  رد  دنیآ ، قئاف  قارع  يژولونکت  یتاحیلـست و  يرترب  رب  دنناوت  یم  هک  دروآ  دوجو  هب  نایناریا 

گنج رد  هک  تشاد  رواـب  ناریا  .دـنیامن  دراو  راـشف  فدـه  دروم  هطقن  هب  دـنریگ و  هرهب  یبوخ  هب  یبـالقنا  روـش  زا  دـننزب و  هلمح 
یشیاسرف و

162 ص :

ص 22. ذخأم 27 ، . 755 - 1
جیلخ نارحب  نمزدرک ، ینوـتنآ  ص 19 ، يد 1363 ، ناهج ،» تاعوبطم  هدـیزگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یمومع  طـباور  . 756 - 2

ناتسبات 1984. اکیرما ، پاچ  یماظن  لیلحت  کیژتارتسا ، عفانم  سراف و 
.نامه . 757 - 3
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دوب هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  مهس  هب  زین  قارع  .تسا  هدوب  قفوم  دشابن ، گنج  همادا  هب  رداق  رگید  هک  یتیعقوم  رد  قارع  نداد  رارق 
يدنفادپ عضاوم  تالمح و  دض  يژولونکت ، رب  دـناوت  یم  نانچمه  روشک  هدوب و  تسرد  شا  یلـصا  ياه  کیتکات  يژتارتسا و  هک 

رظن زا   (1) .دـیزرو » یم  رارـصا  يژوـلونکت  هب  ءاـکتا  شیازفا  رب  زیچ  ره  زا  شیب  قارع  لـیلد ، نیمه  هـب  .دـشاب  یکتم  دوـخ  تباـث 
 . .درادن (2) نیفرط  زا  کی  چیه  يزوریپ  يارب  یسناش  هنوگ  چیه  یلعف  تیعضو  نمزدرک 

رد يریگ ، میمصت  ترورض  یماظن و  یسایس -  تیعضو  لیلحت  هیزجت و  هرابرد ي  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  ربیخ  تایلمع  زا  سپ 
یمن نامدـمآرد  تاناکما و  عضو  نالا  ام  : » دـیوگ یم  ناشیا  .تسا  مهم  هک  دـهد  یم  یتاحیـضوت  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  عمج 

تاناکما یماظن و  رظن  زا  .میداد  رارق  زمرق  طخ  ریز  تسا  یتدـم  .مینک  یم  مهارف  ار  ییالاک  اـی  زیهجت  ار  ناـمدوخ  یتخـسب  دـشک ،
فرظ مینک و  یم  تکرح  یفیعض  عضوم  زا  ام  نالا  .دنرخ  یمن  ار  ام  تفن  دنروآ و  یم  يداصتقا  راشف  نالا  میراد ، لکشم  هطوبرم 

لوط رد  اهنیا  .تسین  میهاوخ  یم  هک  یحطس  نآ  رد  تفن  شورف  ناکما  هدمآ ، نییاپ  يدایز  رادقم  ام  دیرخ  تردق  هتـشذگ  هام  ود 
یتشک ندز  زا  دعب  .دناد  یم  ار  ام  يزرا  ناکما  هدرک و  هبـساحم  نمـشد  : » درک هفاضا  ناشیا   (3) .تسا » لکـشم  روشک  يارب  نامز 

رالد  2 هک 5 /  تسا  رالد  هکشب 24  ره  تمیق  هدیسر ، نویلیم  ریز 2  هب  تفن  رودص  هکـشب  نویلیم   2  / 5 هدمآ ، نییاپ  ام  دمآرد  اه 
(4) .دش » دهاوخ  رتشیب  ام  رب  زور  هب  زور  نمشد  راشف  تسا و  هتشاد  يدایز  تراسخ  هدش و  هدز  كراخ  هلکـسا  .تسا  هدش  رتنازرا 

.

تایلمع ریثأت  هرابرد ي  گنج ، هرادا ي  يارب  روشک  ناوت  شهاک  نایب  يداصتقا و  عاـضوا  لـیلحت  هیزجت و  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
.دوش یم  رتدـب  مک  مک  عضو  دوش ، یم  ادـیپ  هک  دوکر  اما  دوش ، یم  رتهب  نامطیارـش  مینز  یم  هبرـض  کی  اـت  : » دـیوگ یم  یماـظن 

یم نامتـسد  زا  نامگنج  تاراختفا  تقو  نآ  دـناسرب  ار  شدوخ  دـناوتن  روشک  مینزب ، وناز  هک  میـسرب  ییاـج  هب  يزور  تسا  نکمم 
يا هسامح  دور و 

163 ص :

ص 234. ذخأم 159 ، . 758 - 1
ناتسبات 1984. اکیرما ، پاچ  زرفا  نکیرما  ص 13 ، ذخأم 252 ، . 759 - 2

هاگرارق هسلج  راون  ردـب ،» تایلمع  زا  سپ  هاپـس  گنج و  یـساسا  لئاسم   » شرازگ گـنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 760 - 3
ص 8. ، 1364  / 2 / 26 ص ،)  ) ءایبنالا متاخ 

ص 97. ذخأم 134 ، . 761 - 4
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 . (1) .دنام » یم  لوغ  دننامه  زین  نمشد  تشاد و  میهاوخن  میدرک ، قلخ  ایند  رد  هک 

اذل دریذپ و  یمن  ار  ام  قلطم  يزوریپ  ایند  نوچ  تسا ؛ مهم  رایسب  يریگ  میمصت  يارب  نامز  یمشاه  ياقآ  رظن  زا  یتیعضو  نینچ  رد 
ناهدـنامرف عمج  رد  تفرگ  تروص  تایلمع  يارجا  هرابرد ي  هک  ییاه  ثحب  هب  هجوت  اب  ناشیا  .دروآ (2)  یم  راشف  ام  رب  رورم  هب 

یـسک رگا  .دنـسوب  یم  ار  ام  تسد  همه  مینک و  مامت  ار  گنج  میراد  هک  یماظن  رابتعا  اب  .دراد  دوجو  لح  هار  دـنچ  : » تفگ گنج 
ادیپ یلماک  انعم  مامت  هب  حرط  کی  دیاب  دیگنجب ، دیهاوخب  رگا  .تفرگ  میمـصت  دـیاب  الاح  میگنجب ، دوش  یمن  هک  تسا  نیا  شرظن 

هب یمـشاه  ياـقآ  سپـس  هن »؟ اـی  مینکب  هیهت  يزاـس  تشونرـس  لـماک  حرط  نینچ  میناوـت  یم  .میوـشب  زوریپ  حرط  نآ  رد  هک  مینک 
یم رتمولیک  هک 50  هدوب  نیا  امـش  زا  مروصت  نم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  تشاد  هاپـس  شترا و  یماـظن  ناوت  زا  هک  يروصت 

 . (3) .دیتفرن » ولج  رتشیب  رتمولیک  هیئالط 13  رد  نکل  دیورب  ولج  دیناوت 

رصانع هب  هاپس ، ناهدنامرف  یقالخا  تعاجش  زا  رکشت  نمض  درک  يدنب  عمج  ار  هاپس  شترا و  تایرظن  هکنیا  زا  سپ  یمـشاه  ياقآ 
میا هدرک  عمج  اـجنیا  رد  هک  ورین  همه  نیا  زا  رگا  : » درک دـیکأت   (4) دش ، باختنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ناریا ، يژتارتسا  یلـصا 

.دسر یم  هجیتن  هب  اجنیا  گنج  هلاس  راهچ  تامحز  تیوک ) زرم  کیدزن  ات  دنورا  رانک  زا   ) میشکب نمشد  لباقم  یطخ  کی  میناوتب 
ام .دش  دهاوخ  ضوع  گنج  ییایفارغج  لکش  میرادن ؛ زاین  یمهم  گنج  هب  نآ  زا  دعب  میوشب  نمشد  عضوم  نتفاکـش  هب  قفوم  رگا 
هب گنج  نتفرگ  نایاپ  يارب  ار  شتاناکما  هک  دریگ  یم  رارق  راشف  تحت  ناتـسبرع  .میرادـن  يراـک  چـیه  يارب  يا  هلجع  چـیه  رگید 

گنج رگید  دینک  عطق  ار  طخ  دیناوتب  رگا  .دریگب  تمدخ 

164 ص :

ص 97. ذخأم 134 ، . 762 - 1
ياقآ رذآ 1363 ، نارادساپ ، هاپـس  یـسایس  رتفد  نایدورد ، دمحم  هدشن ،» ماجنا  رجفلاو 8  شرازگ  ، » گنج خیرات  هیرـشن  . 763 - 2

.1363  / 4  / 30 یناجنسفر ، یمشاه 
ص 98 و 99. ذخأم 134 ، . 764 - 3

حتف زا  دـعب  ام  : » دـیوگ یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا  هرابرد ي  متاـخ  هاـگرارق  هسلج ي  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 765 - 4
هتشاد تیمها  نمـشد  يارب  گنج ، همادا  تروص  رد  هک  میریگب  نمـشد  زا  ار  ییاج  کی  هک  میدرک  باختنا  ار  یتسایـس  رهـشمرخ 
هرامـش راون  « ) .میریگب نمـشد  زا  یتازایتما  میناوت  یم  ام  دوشب  مه  فقوتم  گنج  رگا  تروص  نیا  رد  .دـنک  لمحت  دـناوتن  دـشاب و 

(. ص 30 نایاپ ، ات  زاغآ  زا  یقرواپ  ، 1364  / 10  / 14 ، 364
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راک دیسر و  دهاوخ  نایاپ  هب  یماظن  رظن  زا  گنج  يزوریپ ، بسک  تروص  رد  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ   (1) .دوب » دهاوخن 
.تسا ندش  مهارف  لاح  رد  شتامدقم  دیـسر و  میهاوخ  يزوریپ  هب  ام  : » دیوگ یم  هکنانچ  .دـش  دـهاوخ  لابند  یـسایس  ههبج ي  رد 

 . (2) .تسا » دودحم  یماظن  .تسا  یماظن  یسایس -  ام  يدعب  ياه  مدق 

ياه هنیزگ  باختنا  گنج و  يژتارتسا  رد  رییغت  ترورض  يداصتقا  یماظن (3) و  یسایس -  عاضوا  زا  یمشاه  ياقآ  لیلحت  هیزجت و 
هب هجوت  اب  دوب ، هدش  باختنا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ییژتارتسا  فادها و  يریگیپ  ناکما  رگید ، ترابع  هب  درک  یم  نایب  ار  دیدج 
هب ناـنچمه  یمـشاه  ياـقآ  دیـسر  یم  رظن  هـب  یلو  .دوـبن  نـکمم  قارع ، ناریا و  يداـصتقا  یماـظن و  یـسایس -  تیعـضو  رد  رییغت 

تسا و یسایس  اتیهام  هک  تسا  گنج  يژتارتسا  یـساسا ، لکـشم  هک  تشاد  دوجو  رکفت  نیا  الباقتم  .دراد  دیکأت  نیـشیپ  يژتارتسا 
یماـظن تاـیلمع  يارجا  رد  یگرمزور  هجیتن ي  دریگ و  یمن  تروص  مزـال  یناـبیتشپ  تدـمزارد  گـنج  هدرتـسگ و  تاـیلمع  يارب 

.تسا هدش  یپرد  یپ  ياه  یماکان  ناوت و  شیاسرف  بجوم 

یسایس و هصرع ي  رد  هجیتن ، رد  .تسین  نکمم  ینونک  تیعضو  اب  گنج  همادا ي  هک  تشاد  دوجو  رظن  قافتا  نیا  تروص ، ره  رد 
تـسایس هزوح ي  رد  .دش  راکـشآ  لاـس 1365 ، رد  هژیو  هب  اجیردـت ، نآ  ياهدـمایپ  راـثآ و  هک  تـفرگ  تروـص  یتارییغت  یماـظن 

طباور يریگ  لکـش  نآ  ياهدمایپ  زا  یکی  هک  دش  روهـشم  زاب » ياهرد  تسایـس   » هب هک  دـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  تارییغت  یجراخ 
.دوب اکیرماو  ناریا  تارکاذم  یناهنپ و 

165 ص :

ات 116. ص 113  ذخأم 259 ، . 766 - 1

ات 116. ص 113  ذخأم 259 ، . 767 - 2
تسا هدوب  ربیخ  تایلمع  هجیتن  هیاپ ي  رب  هاپس  شترا و  دوجوم  یماظن  ناوت  زا  یمشاه  ياقآ  دیدج  يدنب  عمج  یبایزرا و  . 768 - 3

هدـنامرف ناونع  هب  ار  ناشیا  یگزات  هب  ماما  هک  واف ، هقطنم ي  رد  دـیدج  تایلمع  هراـبرد ي  يریگ  میمـصت  يارب  یـسررب  ثحب و  و 
.تشاد يا  هدننک  نییعت  شقن  ناشیا  تامیمصت  كاردا و  رد  دوب و  مهم  دوب ، هدرک  بوصنم  گنج  یلاع 
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زاب ياهرد  یجراخ  تسایس 

یمالـسا يروهمج  یجراخ  تسایـس  هزوح ي  رد  ار  یثحابم  هجراـخ  ترازو  یللملا  نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  لاس 1363  رد 
دمحم هتشون ي  یجراخ  تسایس  رد  یتالوقم  باتک  رد  نآ  جیاتن  زا  یشخب  هک  درک  حرط  زاب » ياهرد  تسایس   » ناونع تحت  ناریا 

.دش رشتنم  ياه 1363 و 1364  لاس  رد  رانیمس  شرازگ  یناجیرال و  داوج 

هنماد شرتسگ  گنج و  ندش  ینالوط  .دوب  یفلتخم  لماوع  زا  رثأتم  هک  تفرگ  لکـش  يدـیدج  درکیور  ناریا  یجراخ  تسایـس  رد 
هزوح ي رد  ار  يدـیدج  ياه  هنیزگ  اجیردـت  گنج ، رد  يزوریپ  بسک  يارب  ناریا  یناوتان  الباقتم  ناریا و  هب  راـشف  شیازفا  اـب  نآ 

يا هنوگ  هب  ناریا  یماظن  ناوت  زا  دیدج  تشادرب  : » دیوگ یم  ییاضر  ياقآ  .داد  رارق  ناگدنریگ  میمـصت  يور  ارف  یجراخ  تسایس 
لآ هدیا  نیا  .میگنجب  میناوت  یمن  هک  مییوگب  ماما  هب  میورب  میرادن  گنج  ییاناوت  رگا  هک  دش  یم  هتساوخ  ام  زا  اضعب  یتح  هک  دوب 

ساـسحا هکنیا  زا  دوب ؟ هدـش  لـصاح  اـجک  زا  رکفت  نیا  .دـیگنج  دوش  یمن  اـعقاو  دـندرک  یم  ساـسحا  هک  دوب  یناـسک  يوزرآ  و 
 . (1) .دش » یم  گنج  رد  یناوتان 

ار نآ  یـصاخ  لیلد  رگم  دوش  یم  يداع  يروشک  ره  اب  طباور  : » دـش یم  دـیکأت  اهروشک  اب  طباور  يزاـس  يداـع  رب  نیارب ، هوـالع 
یساملپید همزال ي   » هک دش  یم  لالدتسا  نینچ  یللملا  نیب  عماجم  رد  ناریا  تیلاعف  ترورض  هرابرد ي  نینچمه   (2) .دنک » دودحم 

نییعت رد  ناـمراک  تقاـیل و  ردـق  هب  میـشاب  رگا  یلو  دوـش  یم  هدز  مـقر  اـم  تشونرـس  اـم  باـیغ  رد  میـشابن  اـم  رگا  تـسا  طاـبترا 
دیکأت عوضوم  نیمه  رب  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  ناریا  تقو  هجراخ ي  ریزو  هکنانچ   (3) .تشاد » میهاوخ  تلاخد  نامتشونرس 

 . .درک (4)

ياه تیامح  هسنارف و  یتاحیلـست  ياه  کمک  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نیا  دش و  لیلحت  هیزجت و  قارع  تردـق  تیهام  هلحرم ، نیا  رد 
ياه هصرع  رد  قارع  يارب  ار  يریظن  یب  تیعقوم  اکیرما  و  قباس )  ) يوروش اب  قارع  هدرتسگ ي  يراکمه  یبرع و  ياهروشک  یلاـم 

قارع و رب  يزوریپ  بسک  ياه  يراوشد  قارع و  دوس  هب  یماظن  نزاوت  رییغت  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  یللملا  نیب  یـسایس و  یماـظن - 
قطانم هب  هلمح  يارب  روشک  نیا  تیامح  رد  یللملا  نیب  قفاوت  عامجا و  نآ  زا  رت  مهم 

166 ص :

ص 22. ، 1365  / 5  / 3 هاپس ، تقو  هدنامرف  اب  نایوار  هبحاصم  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 769 - 1
.یناجیرال داوج  دمحم  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 770 - 2

.يرصان سوریس  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 771 - 3
.يرصان سوریس  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 772 - 4
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تیعـضو رد  ار  ناریا  اعومجم  ییایمیـش ، ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  ناریا و  يداصتقا  عبانم  اه و  تخاس  ریز  مادـهنا  ناریا ، یماظنریغ 
.دوبن نکمم  روشک  نیا  يژتارتسا  ققحت  هک  دوب  هداد  رارق  يراوشد  رایسب 

ناریا هب  لصیفلا  دوعـس  ات  دـش  بجوم  ناتـسبرع  اب  تابـسانم  دوبهب  دـمآ و  دوجو  هب  يدـیدج  طباور  هسنارف  اب  یبایزرا ، نیا  یپ  رد 
دـندرک و يراددوـخ  قارع  هب   12 سا -  کشوم  لیوحت  زا  هکناـنچ  .دـندرک  ذاـختا  ار  يدـیدج  عضاوم  زین  اـه  سور  دـنک و  رفس 
ار هدوت  بزح  هلئـسم ي  نینچمه  اه  سور  .دـندرک  مهارف  یبیل  قیرط  زا  ناریا  يارب  ار  داکـسا  کشوم  هب  یباـیتسد  ناـکما  ـالباقتم 

 . .دندرک (1) رکذ  ناریا  یلخاد  هلئسم ي 

ار ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  داد و  شیازفا  ار  للم  نامزاس  كرحت  للم ، نامزاس  لک  ریبد  اب  يراـکمه  شرتسگ  نینچمه 
راب نیلوا  يارب  تفگ  داد و  ناشن  شنکاو  لـلم  ناـمزاس  مادـقا  نیا  هب  یمـشاه  ياـقآ  .درک  موکحم  نیدرورف 1364  رد  گـنج  رد 

 . .دوش (2) یم  هجوت  گنج  تیعقاو  هب  للم  نامزاس  رد  هک  تسا 

هنیمز هژیو  هب  دوب و  اپورا  اب  ناریا  دـیدج  تابـسانم  زاغآ  هطقن ي  هامریت 1363  رد  ناریا  هب  ناملآ ، تقو  هجراـخ  ریزو  رـشنگ ، رفس 
.داد لکش  نانبل  رد  اه  یبرغ  يریگ  ناگورگ  لضعم  لح  رد  ار  ناریا  لاعف  شقن  اکیرما و  ناریا و  نایم  یناهنپ  هرکاذم ي 

تالماعت حطس  هرکاذم و  ياهروحم  يا  هزادنا  ات  ناریا ، هب  رشنگ  رفـس  هجیتن ي  زا  نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمـشاه  ياقآ  شرازگ 
یکی تسا ، گنج  یکی  میراد  هلئـسم  دنچ  ام  : » تفگ رـشنگ  تاقالم  نیا  رد  .دـنک  یم  راکـشآ  ار  ناریا  دـیدج  شقن  روشک و  ود 

هرابرد ي .تسا  بوخ  هلئـسم  هس  ره  اقافتا  میتفگ  ام  : » تسا هتفگ  خـساپ  رد  یمـشاه  ياقآ  .ناـمدوخ » طـباور  یکی  رـشب و  قوقح 
دروم تاقالم  نیا  رد  زین  گنج  نایاپ  ياه  لح  هار   (3) .دش » زواجتم  قارع  هک  دش  هجیتن  نیمه  هک  میداد  یتاحیضوت  گنج  هلئسم 

اب ناملآ  هجراخ  ریزو  : » تفگ هراب  نیا  رد  یناملآ  ناراگنربخ  اـب  هبحاـصم ي  رد  یمـشاه  ياـقآ  تفرگ و  رارق  وگو  تفگ  ثحب و 
زین رـشنگ  .تسا » یلوحت  دوخ  دوش  مالعا  حیرـص  روط  هب  امـسر و  رظن  نیا  رگا  تسا و  زواجتم  قارع  میژر  هک  تفریذـپ  تحارص 

لئاسم كرد  يارب  : » تفگ

167 ص :

ص 121 و 122. نایاپ ، ات  زاغآ  کن  . 773 - 1
ص 123. نامه ، . 774 - 2

.1363  / 5 مود 5 /  هبطخ  ص 304 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 775 - 3
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ياقآ تارکاذم ، دنور  هب  هجوت  اب   (1) .میتسه » یمالسا  يروهمج  نالوئـسم  اب  یـسایس  تارکاذم  ناهاوخ  یبالقنا ، مدرم  بالقنا و 
مادص طیارش  هعومجم ي  .تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  لاس 1357  عضو  لثم  قارع  عضو  : » تفگ نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمشاه 

 . (2) .تسا » لاس 1357  لیاوا  لاس 1356 و  رخاوا  رد  يولهپ  اضر  دمحم  طیارش  لثم  زورما 

گنج ناریا و  هب  شرگن  هراـبرد ي  برغ  رد  يدـیدج  تارییغت  هک  دـمآ  دوجو  هب  روـصت  نیا  ناریا  يارب  تارکاذـم  نیا  ساـسا  رب 
زواجتم مادص  هک  ار  هتکن  نیا  نتفریذپ  یمـشاه  ياقآ  .تسا  نکمم  مادص  فذح  يارب  قفاوت  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  قارع  ناریا و 

لقاع هیاسمه ، ياهروشک  ایند و  هک  دیآ  یم  هلئسم  نیا  يوب  یتدم  کی  : » دیوگ یم  ناشیا  .دناد  یم  لیلحت  نیا  تحص  لیلد  تسا 
دوـش و دازآ  قارع  تلم  دوـش و  عـلخ  تموـکح  زا  دوـش و  هدیـشک  همکاـحم  زیم  ياـپ  هب  ثـعب  بزح  هـک  دـنریذپب  دنـشاب و  هدـش 

دادغب رد  ثعب  بزح  رگا  تسا و  رادیاپ  حلـص  ناریا  تسایـس  : » دوب دـقتعم  ناشیا   (3) .دـسرب » دوخ  قح  هب  مه  یمالـسا  يروهمج 
؛ دنامب دناوت  یمن  مه  زاب  تسا  رـصقم  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  رگا  دنک و  عافد  دوخ  هتـشذگ  لاس  دنچ  تایانج  زا  دهاوخ  یم  دـشاب 

.مینک عطق  ار  جنشت  نیا  هشیر ي  دیاب  ام  .دیآ  دوجو  هب  رادیاپ  حلـص  هقطنم  رد  تسا  لاحم  ثعب ، بزح  مادص و  ندنام  اب  نیاربانب ،
رادیاپ حلـص  دوش و  هتـشادرب  راشف  نیا  هشیر ي  ات  دننک  يراکمه  ام  اب  دنـشاب و  هدامآ  دنریذپب و  ار  هلئـسم  نیا  هیاسمه  ياهروشک 

 . (4) .میسرب » دوخ  قح  هب  مه  ام  دبای و  ققحت 

یم يور  دراد  یساسا  یلوحت  دیـسر  یم  رظن  هب  يو ، فذح  يارب  مادص  نایماح  تقفاوم  هرابرد ي  ناریا  یبایزرا  تحـص  ضرف  اب 
گنج مامتا  یقوقح  یـسایس و  یناور -  هنیمز ي  دـش ، یم  لـصاح  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  قفاوت  لـیامت و  نیا  رگا  عقاو ، رد  .دـهد 

قارع و لخاد  رد  نآ  ياهدمایپ  روشک و  نیا  يزوریپ  لامتحا  ناریا ، یماظن  تردق  زا  مادص  نایماح  تشادرب  نکیل  دش ، یم  مهارف 
ینارگن يا  هزادنا  ات  ناریا  يورـشیپ  فقوت  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  .دـش  عنام  گنج  مامتا  هنیمز ي  يریگ  لکـش  زا  هقطنم  حطـس  رد 

.درک فرطرب  ار  هیلوا  ياه 

168 ص :

ص 274. نامه ، . 776 - 1
.1363  / 4 مود 15 /  هبطخ  ص 263 ، نامه ، . 777 - 2
.1363  / 5  / مود 26 هبطخ  ص 338 ، نامه ، . 778 - 3

ص 338 و 339. نامه ، . 779 - 4
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رد نپاژ  نیچ و  یبیل ، هیروس ، روشک  راهچ  هب  رفـس  زا  لبق  یمـشاه  ياقآ  .دوب  مهم  اهرظن  راهظا  عضاوم و  زا  یخرب  لاـح ، نیع  رد 
ثعب بزح  زا  دـنداد و  حالـس  نآ  هب  دـندرک ، کـیرحت  گـنج  يارب  ار  قارع  هک  ییاـهروشک  هب  یلیلحت  یط  لاس 1364  ناتسبات 

دوش زوریپ  دـهاوخ  یم  یمالـسا  يروهمج  دـنوشب  نئمطم  هک  يزور  نآ  : » تفگ درک و  هراـشا  دـنکن  طوقـس  اـت  دـندرک  تیاـمح 
نایماح ناریا و  ياه  تسایـس  تیهام  دوجوم و  شلاچ  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ   (1) .دـنربب » راک  هب  زین  دـنراد  هچ  ره  تسا  نکمم 

اب تسا و  نیا  زا  يریگولج  نمـشد  فدـه  تسا و  هقطنم  رد  مالـسا  تیمکاح  مادـص و  ماظن  طاقـسا  ام  فدـه  : » دـیوگ یم  قارع 
 . (2) .دنک » دودحم  شدوخ  ياهزرم  رد  ار  یمالسا  يروهمج  دراد  دصق  یعافد  تلاح 

یجراخ تسایـس  زا  لصاح  تالماعت  دـنور  دـهد  یم  ناشن  هک  دـنک  یم  هراشا  یعوضوم  هب  ردـب  تاـیلمع  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
نآ : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  مادـص  طوقـس  هرابرد ي  ناریا  هدـعو ي  هب  مدرم  هب  باطخ  ناـشیا  .دـهد  یم  هجیتن  دراد  ناریا ،
لاح رد  هک  دوب (3)  یللملا  نیب  طیارـش  قارع و  یلخاد  طیارـش  شمهم ، تامدقم  زا  یکی  میداد  یم  هدعو  لاح  هب  ات  ام  هک  يراک 

يالاب هدر ي  رد  نالا  هک  تسه  ام  تسد  رد  یناوارف  تاـعالطا  : » دـیوگ یم  یلخاد  طیارـش  هراـبرد ي  ناـشیا  .تسا » ندـش  مهارف 
نیا رفن  دـنچ  مادـص و  رطاخ  هب  دـیاب  یک  ات  هک  تسا  حرطم  يدـج  روط  هب  هلئـسم  ثعب  بزح  يداصتقا و  يالاب  ياه  هدر  یماـظن ،

رد رتالاب  مه  نآ  زا  .تسا  يدج  رایسب  ییا  هلئسم  دادغب  رد  نالا  هلئسم  نیا  :» دنک یم  هفاضا  ناشیا  مینکب »؟ لمحت  ار  تالکشم  همه 
ای دیوش  یم  یـضار  مادـص  نتفر  اب  امـش  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ام  اب  دـنا و  هدـمآ  تسه ، حرطم  هلئـسم  نیا  دادـغب  یماح  ياهروشک 

 . (4) دیهاوخ »؟ یم  يرگید  ياهزیچ 

تـشونرس رب  نآ  ریثأت  رفـس و  نیا  هجیتن ي  هرابرد ي  نپاژ  نیچ و  یبیل ، هیروس ، روشک  راهچ  هب  رفـس  مامتا  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
هراـبرد ي دوـب و  طـباور » هعـسوت ي   » فدـه یبـیل  هیروـس و  رد  : » تفگ دنتـشاد (6)  نیفرط  هـک  یفادـها  مالـسا (5) و  بالقنا و 

ریگلفاغ قارع  ثداوح  ربارب  رد  ات  میدرک  تروشم  مه  اب  روشک  نآ  مدرم  لئاسم  هدنیآ ي و  تموکح  بالقنا و  هدـنیآ  تشونرس و 
 . (7) .میوشن »

169 ص :

.1364  / 2  / 20 مود ، هبطخ  ص 167 و 168 ، دلج 1377،8 ، لاس 64 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 780 - 1
.1364/1/9 مود ، هبطخ  ص 64 و 67 ، نامه ، . 781 - 2

.1364  / 1  / 9، مود هبطخ  ص 57 ، نامه ، . 782 - 3
.1364  / 1  / 9 مود ، هبطخ  ص 57 ، نامه ، . 783 - 4

.1364  / 4  / 21 مود ، هبطخ  ص 263 ، نامه ، . 784 - 5

.1364  / 4  / 21 مود ، هبطخ  ص 264 ، نامه ، . 785 - 6
.1364  / 4  / 21 مود ، هبطخ  ص 264 ، نامه ، . 786 - 7
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نیا لح  يارب  یمشاه  ياقآ  (، T.W.A) يا.ویلبد.یت ییاکیرما  يامیپاوه  يریگ  ناگورگ  هثداح ي  هب  هجوت  اـب  هیروس  هب  رفـس  رد 
يدازآ رد  ناریا  شقن  رفـس و  نیا  ریثأت  هرابرد ي  اهدـعب  یمـشاه  ياـقآ  .دوب  عیـسو  رایـسب  نآ  باـتزاب  هک  درک  تطاـسو  عوضوم 

ریواخ ياقآ  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  هیکرت ، زا  لازوا  توگروت  : » دـیوگ یم  يا  هبحاصم  رد  نانبل  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 
ياه ناگورگ  لکـشم  دـینک و  هدافتـسا  نانبل  رد  ناتدوخ  ذوفن  زا  امـش  هک  دـندرک  تبحـص  ام  اب  نپاژ  ریزو  تسخن  رایئوکدزرپ و 

راک نیا  رگا  هک  دنداد  مه  هدعو  : » دیوگ یم  ناریا  مادـقا  زا  اکیرما  شنکاو  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ   (1) .دینک » لح  ار  ییاکیرما 
هچنآ رفس و  نیا  رد  کیتاملپید  ياهدمایپ  دسر  یم  رظن  هب   (3) .درک » دهاوخ  ناریا  عفن  هب  یگرزب (2)  تامادقا  اکیرما  دوش ، ماجنا 

.دش دهاوخ  ماجنا  هک  تسا  مادص  نتشادرب  گرزب  راک  هک  درک  دعاقتم  ار  ناریا  تفرگ ، تروص  نآ  زا  دعب  لبق و 

دنتسناد و یم  مسیرورت  رادفرط  ار  ناریا  ایند  رد  اریز  تسناد ، یجراخ » یـساملپید  كرحت   » ار نپاژ  نیچ و  هب  رفـس  یمـشاه  ياقآ 
ایند رد  یناهج ، تسایـس  ظاحل  زا  ام  هک  دندوب  هدرک  یفرعم  يوزنم  ایند  رد  ار  ام  دنداد و  یم  هولج  گرزب  ار  قارع  یماظن  تردـق 

، يداصتقا طباور  تسا  تحلصم  ایآ  دنکب  رکف  دوب  نکمم  يروشک  ره  لیلد  نیمه  هب  .درادن (4)  لوبق  ار  ام  ایند  میرادن و  تیلوبقم 
 . .دشاب (5) هتشاد  یمالسا  يروهمج  اب  تفر  دمآ و  یسایس و  یتسود 

، روهمج تسایر  روضح  اب  يریگ  میمـصت  ماما و  تروشم  اب  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  اوزنا  زا  ناریا  جورخ  ترورـض  هب  ناشیا 
میراد زاین  گنج ، لئاسم  میراد و  شیپ  رد  هچنآ  هتشذگ و  هب  هجوت  اب  میدیسر  هجیتن  هب  روشک  یلاع  ناوید  تسایر  ریزو و  تسخن 

ام يارب  دنتـسناوت  یم  هک  دـندوب  يروشک  ود  نپاژ  نیچ و  ام  صیخـشت  رد  .مینکب  يراـکمه  اـیند  رد  یملاـس  يدـج و  ناتـسود  اـب 
تسا گنج  يا  هشیر  متخ  حیحص  هار  میدرک  دیکأت  یتاحیضوت ، هئارا ي  اب  رفـس  نیا  رد  .دنشاب (6)  یمیمص  ناراکمه  ناتسود و 

 . .دوش (8) یمن  لح  سب  شتآ  اب  نیا  (7) و 

170 ص :

ص 61. ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 787 - 1
.تسا هدوب  يرگید  زیچ  اه  ییاکیرما  رظن  یلو  تشاد  گرزب  تامادقا  زا  یصاخ  تشادرب  نیا  دیسر  یم  رظن  هب  . 788 - 2

.نامه . 789 - 3
ص 265 و 266. نامه ، . 790 - 4
ص 265 و 266. نامه ، . 791 - 5

ص 267. نامه ، . 792 - 6

ص 272. نامه ، . 793 - 7
ص 271 و 272. نامه ، . 794 - 8
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دوجو هب  هقطنم  رد  یعقاو  تینما  دوشب و  هدـنازوس  هنایمرواخ  هقطنم  رد  گنج  هشیر ي  هکنیا  زج  یهار  چـیه  هک  دـندش  عناق  ناـنآ 
ناشیارب نیا  میرادن و  ار  نارگید (2)  یضارا  لاغشا  دصق  میرادن ، ییاشگروشک  دصق  ام  دندیمهف  اه  نآ  درادن (1) و  دوجو  دیایب ،

 . (3) .دوب » باذج  بلاج و 

یلک لئاسم  هرابرد ي  قفاوت  یعون  هب  یبایتسد  نیشیپ و  یسایس  یناور -  ياضف  زا  ناریا  جورخ  ار  رفس  نیا  درواتسد  یمشاه  ياقآ 
زا ام  هک  يا  هدرپ  تشپ  تاعالطا  اه و  هرکاذـم  اه و  تاقالم  زا  : » تفگ دـعب  یتدـم  ناشیا  .درک  یباـیزرا  قارع  هدـنیآ ي  هقطنم و 

حرطم ایند  رد  دراد  يدج  روط  هب  نالا  درک  يرکف  قارع  هدنیآ ي  يارب  دیاب  هک  يا  هلئـسم  دوش  یم  مولعم  میراد ، یفلتخم  ياهاج 
 . (4) .دشاب » گنج  دیدج  هلحرم ي  ياهدرواتسد  زا  دیاش  نیا  دوش و  یم 

یتایلمع يژتارتسا  رد  رییغت 

ینابیتشپ و نازیم  اه و  کیتکات  یتایلمع ، يژتارتسا  رد  دشاب و  راذگریثأت  یماظن  هصرع ي  رد  هکنآ  زا  شیب  ربیخ  تایلمع  هجیتن ي 
رد راک  تفرـشیپ  لاـح ، نیع  رد  .دـش  رجنم  یجراـخ  تسایـس  هصرع ي  رد  رییغت  هب  دـنک ، داـجیا  رییغت  تاـناکما  ورین و  صیـصخت 

رثأـتم یماـظن  يزوریپ  زا  ناریا  یـسایس  تیعقوم  عقاو ، رد  دوبن و  نکمم  یماـظن  هصرع ي  رد  تیقفوم  نودـب  یـساملپید ، هصرع ي 
.دوب

فذح رب  قفاوت  لامتحا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  دش و  یم  لابند  ناهنپ  تارکاذم  اب  کیتاملپید  ياه  شالت  هک  یلاح  رد 
تارییغت ترورـض  ربیخ و  تایلمع  زا  لصاح  هیلوا  جـیاتن  يا  هزادـنا  ات  دـش  ببـس  تاـیلمع  يارجا  يارب  راـشف  دراد ، دوجو  مادـص 
يزوریپ تروص  رد  داد و  ماجنا  تایلمع  ناوت  یم  دوجوم  تاناکما  اـب  هک  دـش  روصت  نینچ  عقاو ، رد  .دوش  هتفرگ  هدـیدان  یـساسا ،

یم هنیمز ي  نیمه  رد  یمـشاه  ياقآ  .دش  دـهاوخ  عیرـست  مادـص  فذـح  يارب  یـسایس  هصرع ي  رد  تفرـشیپ  دـنور  تایلمع ، رد 
ار مادص  دنناوتب  هکنیا  زا  دندش  سویأم  اه  نآ  هکنیا  نودب  یماظن و  عطاق  يزوریپ  کی  نودـب  دـیآ  یم  روط  نیا  ام  رظن  هب  : » دـیوگ

تلم يزوریپ  قارع و  رد  یمالسا  بالقنا  شریذپ  هدامآ  دنهد ، تاجن  ام  تسد  زا 

171 ص :

ص 271 و 272. نامه ، . 795 - 1
ص 273. نامه ، . 796 - 2
ص 273. نامه ، . 797 - 3

ص 343 و 344. نامه ، . 798 - 4
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هبرـض ي نآ  هک  مینک  هدامآ  زورفا  گنج  زواجتم و  نداد  رفیک  قارع و  مدرم  تاجن  يارب  ار  دوخ  دیاب  ام  اذـل  دـش  دـنهاوخن  قارع 
 . (1) .میریگب » نآ  زا  میناوتب  ار  یبالقنا  یسایس و  هجیتن ي  دعب  مینک و  دراو  لوا  ار  یماظن  ییاهن 

تقو هدنامرف ي  .دـش  ارجا  دنفـسا 1363  رد  یحارط و  یماظن  تامادقا  اب  گنج  یـسایس  فادها  یگتـسویپ  ساسا  رب  ردب  تایلمع 
لیلد نیا  هب  اساسا  ردـب  تایلمع  يارجا  يارب  روه  هقطنم ي  باختنا  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد ي  ردـب  تایلمع  زا  سپ  هاـپس 

: دنک یم  هفاضا  ناشیا  .دش » یم  رت  هدیچیپ  گنج  تسب  نب  مگردرـس  فالک  میدش  یم  فقوتم  رگا  میدـیگنج و  یم  دـیاب  هک  دوب 
 . (2) .تشاد » لابند  هب  ار  بالجنم  رد  نتفر  ورف  گنج  رد  فقوت  میدیگنج ، یم  هدش  یتمیق  ره  هب  دیاب  »

قرش رد  يورـشیپ  شفده  ردب  تایلمع  دوب ، ناکم  کیتکات و  رد  يریگلفاغ  هلزنم ي  هب  هقطنم ، باختنا  هک  ربیخ  تایلمع  فالخرب 
یکیتکاـت و هدـمع ي  ياـه  ییاـسران  عـفر  يارب  رتـشیب  ربـیخ و  تاـیلمع  همادا ي  رد  یعوـن  هب  هک  دوـب  هلجد  هناـخدور ي  برغ  و 
اب نمـشد  لاس  کی  هلـصاف ي  هب  تشادن و  دوجو  يریگلفاغ  نامز  الامتحا  ناکم و  یکیتکات ، رظن  زا  اذل  دـش و  ماجنا  یتایلمع (3) 

.دوب هدامآ  الماک  هقطنم  نیمز  ندرک  حلسم  مشش و  هاپس  لیکشت 

نارهت هب  هلمح  اب  ار  اهرهـش  گنج  راب  نیلوا  يارب  قارع  تایلمع ، هناتـسآ ي  رد  هک  دش  هارمه  یماکان  اب  یتیعـضو  رد  ردب  تایلمع 
ای هحلاصم  ای  میرادـن  رتشیب  هار  ود  ام  : » تفگ اهرهـش  هب  هلمح  زا  فدـه  قارع و  طیارـش  هرابرد ي  نیا  زا  شیپ  مادـص  .درک  زاغآ 

رانک رد  اهورین  رارقتـسا  اب  ردـب  تایلمع  رد  يزوریپ  نیاربانب ،  (4) .مینزب » ار  ناریا  ياهرهـش  دـیاب  گنج  هلئـسم ي  لح  يارب  هکنیا 
ياهدمایپ  (5) ناریا ، يژتارتسا  ققحت  رب  هوالع  تسناوت  یم  هرصب ، دیدهت  هقطنم و  تشپ  ياهروه  هب  یسرتسد  هلجد و  هناخدور ي 

هیلوا ياه  يزوریپ  زا  عنام  نمشد  کیژتارتسا  قوفت  هاپس ، تقو  هدنامرف ي  هتفگ ي  هب  یلو  دنک ، یثنخ  اهرهش  هب  ار  قارع  هلمح ي 
 . .درک (6) یم  توافت  تیعضو  میتشاد  تاناکما  ورین و  رگا  دش و 

172 ص :

.1363  / 7  / 6 مود ، هبطخ  ص 39 و 40 ، دلج 1377،7 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 799 - 1
ذخأم 263. . 800 - 2

ذخأم 159،ص 207. . 801 - 3
ص 110. ذخأم 134 ، . 802 - 4

ص 25. ذخأم 263 ، . 803 - 5

ص 25. ذخأم 263 ، . 804 - 6
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افرـص نآ ، یماظن  یـسایس -  ياهدمایپ  نینچمه  تشاد و  دوجو  نآ  يارجا  لیالد  زا  هک  یلیلحت  لیلد  هب  ردـب  تایلمع  رد  تسکش 
رب يژتارتسا  نیا  .دوب  هدزباتـش  دودـحم و  تکرح  يژتارتسا  رد  تسکـش  هلزنم ي  هب  هکلب  دـشن ، یبایزرا  تایلمع  کی  رد  تسکش 

يارجا يارب  رظن  دروم  ياهزاین  نیمأت  نودب  هک  لکش  نیدب  .دش (1)  یم  لابند  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  یلک  یشم  طخ  ساسا 
.دش یم  دراو  راشف  دیکأت و  يزوریپ  بسک  نیمضت  رب  هدرتسگ ، تایلمع 

ياه تایلمع  تایبرجت  ساسا  رب  تفرگ و  تروص  گنج  ناهدنامرف  روضح  اب  هاپـس  رد  يا  هدرتسگ  ثحابم  ردـب ، تایلمع  زا  سپ 
میناوت یمن  هدرتسگ  تایلمع  رـضاح ، تاناکما  تارودـقم و  اب  هک  دـش  لـصاح  هجیتن  نیا  ردـب  ربیخ و  یتح  اـهرجفلاو و  ناـضمر ،

.تسا (3) هدیـسر  تسب  نب  هب  يزوریپ  کی  هب  یبایتسد  يژتارتسا  ساـسا  رب  نیـشیپ و  شور  هب  گـنج  همادا ي  میشاب (2) و  هتشاد 
لاس هس  يزوریپ و  کی  ات  گنج  گنج ، دـنیوگ  یم  گنج  نالوئـسم  : » دـنک یم  يدـنب  عمج  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دیـشر  یلعمـالغ 

هجیتن مه  زاـب  مینک ، تکرح  هنوگنیا  مه  زاـب  رگا  .میدیـسر  تسب  نب  هب  طـخ  نیا  رد  اـم  .میا  هدرک  لـمع  طـخ  نیا  رب  اـم  هک  تسا 
 . (4) .تسا » نامه 

ماجنا یتارییغت  دیاب  دربن  همادا ي  تیعضو  رد  هک  دش  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  لیلحت و  هیزجت و  دوجوم  تیعضو  ینالوط  ثحابم  یط 
: لماش دریذپ 

؛ گنج يژتارتسا  رد  رییغت  - 

؛ گنج رد  دحاو  یهدنامرف  داجیا  - 

؛ مزر نامزاس  شرتسگ  - 

 . .ورین (5) تازیهجت و  تاناکما ، تهج  زا  ناوت  شیازفا  - 

نکمم نمـشد  ياوق  هیزجت ي  يریگلفاغ و  هکنآ  تسخن  تشاد ؛ یـساسا  دمایپ  ود  یماظن  رظن  زا  قارع  ربارب  رد  ناریا  ناوت  شهاک 
نیا زا  هدافتـسا  ناکما  تاـناکما ، ناوت و  فعـض  لـیلد  هب  نمـشد ، یعاـفد  طوطخ  نتـسکش  اـب  يزوریپ  تروص  رد  نینچمه  .دوبن 

.تفرگ یم  سپ  زاب  ار  هدش  فرصت  قطانم  اوق  زکرمت  اب  هلصافالب  نمشد  تشادن و  دوجو  يزوریپ 

: دیدرگ لصاح  ریز  جیاتن  دش و  ینیبزاب  اددجم  ردب  تایلمع  زا  سپ  نمشد  ناوت 

173 ص :

ص 29 و 30. ذخأم 256 ، . 805 - 1
.يوفص میحر  ص 38 ، ذخأم 256 ، . 806 - 2

.دیشر یلعمالغ  ص 38 ، ذخأم 256 ، . 807 - 3
.دیشر یلعمالغ  ص 38 ، ذخأم 256 ، . 808 - 4
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ص 29. ذخأم 256 ، . 809 - 5
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مغر یلع  گنج  لاس  جـنپ  لوط  رد  یلو  دوب  لقتـسم  پیت  هدزاود  هاپـس و  هس  لماش  نمـشد  ینیمز  يورین  ناوت  گنج  زاغآ  زا  لبق 
و 800 ياه 700،600،500  لایرـس  اب  یمقر  هس  دـیدج  ياـه  پیت  ات 1957  نادـلوتم 1949  راضحا  اب  دـش  لمحتم  هک  یتاراسخ 

قارع شترا  هدایپ ي  ياهورین  عومجم  هک  يا  هنوگ  هب  .داد (1)  شیازفا  هاپس  تفه  هب  هس  زا  ار  دوخ  ياه  هاپس  دادعت  داد و  لیکشت 
 . .دیسر (2) هناخپوت  نادرگ  اب 120  نادرگ  هب 550 

گنج همادا ي  يارب  ناریا  ناوت  ياـنعم  هب  ناسانـشراک  رظن  زا  عوـضوم  نینچمه  دوـب و  قارع  ربارب  هس  ناریا  تیعمج  هک  یلاـح  رد 
، ورین یهدـنامزاس  بذـج و  مزر و  نامزاس  شرتسگ  اب  قارع  لمع  رد  یلو  دـش ، یم  یبایزرا  قارع  رب  روشک  نیا  يرترب  ینالوط و 

نادرگ دصیس  اب  دوب  رداق  نمشد  میدرک ، یم  هلمح  ورین  نادرگ  دص  اب  رثکادح  ام  هک  یلاح  رد  .درک  ادیپ  ناریا  رب  يرایـسب  يرترب 
یعاضوا رد  تشاد و  ییاراک  گنج  زور  تفه  يارب  هک  دوب  ورین  نادرگ  داتـشه  رثکادح  هاپـس  ناوت  .دـنک  هلباقم  ام  اب  دازآ  يورین 

 . .درک (3) یم  زاغآ  ار  دوخ  تالمح  رکشل  یس  ات  تسیب  اب  نمشد  دیسر  یم  مامتا  هب  ام  ناوت  هک 

ات کی  اب  نمشد  درک ، یم  فرـصم  هلولگ  رازه  دص  تایلمع  رد  ناریا  رگا  .تشاد  یمهم  ياه  يرترب  نمـشد  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد 
 . .دوب (4) نمشد  رایتخا  رد  اقلطم  مه  نامسآ  .داد  یم  باوج  هلولگ  نویلیم  ود 

دوش ربارب  هس  ات  ود  نآ  ناوت  دیاب  اعطق  دنک و  ریگ  لفاغ  ار  نمـشد  دناوت  یمن  ناوت  نیا  اب  ناریا  هک  دـش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  نیاربانب 
روشک هکنیا  نودب  مهم  نیا  .دنک (5)  تایلمع  نمشد  هیلع  يدج  روط  هب  رگید  شخب  اب  دهدب و  بیرف  ار  نمشد  نآ  زا  یشخب  اب  ات 

ناوـت و شیازفا  رب  هوــالع  دــیاب  نمــشد  يرترب  ربارب  رد  عـقاو ، رد  .دوـبن (6)  نـکمم  دـبای  شیازفا  یناـبیتشپ  دوـش و  گـنج  دراو 
 . .دش (7) یم  هیزجت  ههبج  دنچ  رد  نمشد  ياوق  ورین ، تارودقم و 

ات يژتارتسا  هرابرد ي  دیدرت  ماهبا و  هکنآ ، تسخن  .تشاد  مه  رگید  هجیتن ي  دنچ  دش  ماجنا  ردب  تایلمع  زا  دـعب  هک  یثحابم  هتبلا 
یگدزباتش نیا  یفنم  راثآ  اریز  دوش ؛ هتشاذگ  رانک  اه  یگدزباتش  دش  دیکأت  هک  انعم  نیدب  .دش  فرطرب  يا  هزادنا 

174 ص :

.یقرواپ ص 35 ، ذخأم 256 ، . 810 - 1
ص 33 و 34. ذخأم 256 ، . 811 - 2

.دیشر یلعمالغ  ص 36 و 37 ، ذخأم 256 ، . 812 - 3
.دیشر یلعمالغ  ص 36 و 37 ، ذخأم 256 ، . 813 - 4

.دیشر یلعمالغ  ص 38 ، ذخأم 256 ، . 814 - 5
.يوفص میحر  ص 39 ، ذخأم 256 ، . 815 - 6

ص 37 و 38. ذخأم 256 ، . 816 - 7
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لماع و نیرت  مهم  گـنج  رد   (1) .هدب » ماجنا  تایلمع  رگید  هام  ود  ودـب ، ودـب ، ینعی   » هک دوب  نیا  هاپـس  تقو  هدـنامرف  هتفگ ي  هب 
دنتـسناد و یم  هینامیلـس  هرـصب و  ار  تیاهن  یخرب  اریز  تساجک ؟ گـنج  تیاـهن  هکنیا  دوب و  يژتارتسا  رد  دـیدرت  ماـهبا و  لکـشم 
رب ماما  رظن  .میهدب (2)  همادا  یسایس  تیلاعف  قیرط  زا  عقوم  نآ  تسا و  یفاک  میـسرب  هرامعلا ) هرـصب -   ) هداج ات  دنتفگ  یم  یـضعب 

: دیوگ یم  ماما  رظن  هرابرد ي  ییاضر  ياقآ  .دوب  تایلمع  رارمتسا  گنج و  رد  تعرس 

رارمتـسا .دـنک  یم  قرف  یلیخ  دـشاب  تایلمع  رد  یگدزباتـش  هکنیا  اـب  تاـیلمع  رارمتـسا  .دنتـشاد  هجوت  تاـیلمع  رارمتـسا  هب  ماـما  »
تایلمع رارمتسا  دشاب ، هتشاد  تایح  دیاب  دنک ، ادیپ  همادا  دیاب  بالقنا  نیا  تسا و  بالقنا  کی  ام  يارب  گنج  هکنیا  ینعی  تایلمع 

 . (3) .تایلمع » کی  نامز  ندرک  هاتوک  هن  يژتارتسا ، نامز  ندرک  هاتوک  و 

هجیتن تایلمع  رارمتـسا  يارب  ماما  رظن  رب  دـیکأت  اب  یگدزباتـش و  زا  باـنتجا  لاـح  نیع  رد  گـنج و  همادا ي  ترورـض  هب  هجوت  اـب 
: دش يریگ 

هخرچ ي .مظنمان  مظنم و  ياه  تایلمع  زا  یبیکرت  اب  ای  گرزب  تایلمع  اب  ای  دودـحم ، تایلمع  اـب  اـی  دـنک  ادـیپ  همادا  دـیاب  گـنج  »
نیا همه ي  اما  هلمح  کی  زور  تسیب  هلمح ، کی  هام  ود  ریـسا ، تسیود  یهام  ریـسا ، هد  يزور  .دشاب  نایرج  رد  بترم  دیاب  گنج 

 . (4) .دنک » لابند  ار  یفده  دشاب و  هتشاد  مظن  دیاب  تاکرح  تالمح و 

لقتسم و شترا  هاپس و  هک  دوب  نیارب  رظن  .دش (5)  دیکأت  شترا  زا  هاپس  رتشیب  لالقتسا  رب  هتشذگ  لئاسم  رارکت  زا  يریگولج  يارب 
تارطاخ باتک  رد  یمشاه  ياقآ  .دریگب (6)  میمـصت  یهدنامرف  دنهدب و  ار  ناشیاه  حرط  شترا  هاپـس و  .دننک  يراکمه  هناگادج 

یم يریگ  هجیتن  نینچ  دـندرک  هئارا  گنج  زا  هاپـس  شترا و  تقو  یهدـنامرف  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  شلاـچ ) شمارآ و   ) دوخ
هرابرد ي ییاضر  ياقآ   (7) .دراد » دوجو  دحاو  تایلمع  کی  رد  فلتخم  الماک  هویـش ي  ود  .تسا  يدـج  اهرظن  فالتخا  : » دـنک

: دیوگ یم  نالوئسم  روضحرد  شترا  هاپس و  ناهدنامرف  روضح  اب  يا  هسلج 

.درک لح  يا  هشیر  ار  هلئـسم  دـیاب  تسین ، تدـحو  یهدـنامرف  رد  میگنجب ، میناوت  یمن  ام  تفگ  يزاریـش  گنهرـس  هسلج  نآ  رد  »
اقآ دمحا  دیس  یمشاه و  نایاقآ 

175 ص :

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 817 - 1

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 818 - 2

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 819 - 3

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 820 - 4

ص 61 و 62. ذخأم 256 ، . 821 - 5
ص 63. ذخأم 256 ، . 822 - 6

فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 823 - 7
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.1362  / 12  / 22 ص 524 ، ، 1381 بالقنا ،

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


 . (1) .دشاب » شترا  رما  ریز  هاپس  هک  دوش  یمن  روطنیا  دنتفگ  دندوب  هدرک  كرد  ار  ناشیا  روظنم  هک 

: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  زین  یمشاه  ياقآ 

، تسین یلمع  یلو  دـنک ، لمع  اه  نآ  ناـمرف  ریز  هاپـس  دـشاب و  هتـشاد  ار  ههبج  یهدـنامرف  شترا  تسا  دـقتعم  يزاریـش  گنهرـس  »
 . (2) .دنا » هداد  ار  تافالتخا  عفر  روتسد  یخلت  اب  مه  ماما  .تسا  هاپس  اب  تیرثکا 

هناگادج (3) روط  هب  تایلمع  ود  هاپس  شترا و  هک  داد  هئارا  یحرط  یمـشاه  ياقآ  تفرگ  تروص  هک  ییاه  ثحب  زا  سپ  ماجنارس 
هاپس ییایرد  ییاوه و  ینیمز ، هناگ ي  هس  ياهورین  ات  دنداد  روتـسد  ماما  رویرهش 1364  رد  دنور  نیا  همادا ي  رد  .دنهد (4)  ماجنا 

: تسا هدمآ  نامرف  نیا  رد  دوش ؛ لیکشت 

تسا و هدش  حیرصت  نآ  ياهدرواتسد  بالقنا و  زا  ینابهگن  رد  هاپس  شقن  همادا ي  یـساسا  نوناق  لصا 150  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  »
ییاوـه ینیمز ، ییاـیرد ، نوـنف  یگنج و  شیارآ  تازیهجت و  تهج  زا  هاپـس  لـماک  یگداـمآ  نودـب  شقن  نیا  ماـجنا  هکنیا  هـب  رظن 
دییامن يوق  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ، ياهورین  هب  زهجم  ار  نارادساپ  هاپس  رت  عیرس  هچ  ره  دیراد  تیرومأم  امـش  تسین ، ریذپ  ناکما 
تظافح روشک  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، ياهزرم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  یگنهاـمه  يراـکمه و  اـب  مزـال  دراوم  رد  اـت 

 . (5) .دنیامن »

، دـندرک دـیکأت  تایلمع  رارمتـسا  هب  ماـما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  گـنج و  يژتارتسا  یماـظن و  تیعـضو  یـسررب  دـقن و  ساـسا  رب  هاـپس 
نامزاس دـعب  ود  رد  ناوت  هرابرد ي  .درک  هئارا  عافد  یلاـع  ياروش  هب  يریگ  میمـصت  يارب  هیهت و  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  هعومجم ي 

يارب رکشل و  گنج 50  همادا ي  يارب  تازیهجت  تاناکما و  مزر و 

176 ص :

ص 51. ذخأم 256 ، . 824 - 1
ص 434 و 435. ذخأم 316 ، . 825 - 2

نیا هب  ردب  تایلمع  زا  : » دیوگ یم  يریگ  میمـصت  نیا  هجیتن ي  هرابرد ي  اهدـعب  هاپـس ، نیـشیپ  هدـنامرف ي  ییاضر  ياقآ  . 826 - 3
رد رییغت  نیا  هجیتن ي  .دـگنجب  ییاهنت  هب  شدوخ  مه  هاپـس  دـنگنجب ، ییاهنت  هب  ناشدوخ  شترا  ناردارب  هک  میتفرگ  میمـصت  فرط 

همه رجفلاو 10 ، تایلمع  هچملـش ، تایلمع  واف ، تایلمع  ینعی  دروآ ؛ تسد  هب  ام  يارب  ار  ییاه  يزوریپ  رگید  راب  کـی  یهدـنامرف 
طبـض « ) .دـمآ تسد  هب  اه  يزوریپ  نیا  اه  ههبج  نورد  رد  یلوحت  رییغت و  زا  دـعب  هک  داـتفا  قاـفتا  لاس 1365 و 1366  رد  اـهنیا  ي 

(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس ي  ینویزیولت  همانرب 
ص 51. ذخأم 256 ، . 827 - 4

.1364  / 2  / 26 ص 228 ، دلج 19 ، رون ، هفیحص  . 828 - 5
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يارب ناوت  لقادح  ناونع  هب  زین  نادرگ  هب 300  ناوت  شیازفا  .دش (1)  ینیب  شیپ  نادرگ )  1200  ) رکشل قارع 120  لماک  تسکش 
ات دوش  یم  نیمأت  هینامیلـس  اـی  هرـصب  رثکادـح  گـنج ، لاـس  تفه  زا  سپ  دوش  نیمأـت  رگا  هک  دـش  هتفرگ  رظن  رد  گـنج  همادا ي 
رد يزوریپ  هب  ممصم  رگا  هک  دش  هداد  حیضوت  نالوئـسم  هب  عقاو ، رد  .دوش (2)  ققحم  یسایس  نالوئسم  رظن  دروم  یـسایس  دصاقم 
 . .مینک (3) جیسب  نادرگ  ات 600  میرادرب و 200  يرت  گرزب  زیخ  دیاب  دوش و  یمن  ورین  تاناکما و  جیسب  عون  نیا  اب  دیتسه  گنج 

فادها ققحت  يارب  تدمزارد  گنج  رب  دیکأت  يزیر و  همانرب  گنج و  يژتارتسا  یـسررب  دـقن و  اب  گنج  هب  هاپـس  دـیدج  درکیور 
یمن روشک  هک  دش  هتفگ  روشک  ناوت  هرابرد ي  هکنآ  تسخن  .تشاد  هارمه  هب  ار  ییاه  شنکاو  ماما ، تایرظن  بوچراچ  رد  گنج 
هتفگ نیا ، رب  هوالع  .درادـن (5)  یطابترا  هاپـس  هب  يژتارتسا  هرابرد ي  ثحب  هکنیا  مود  .دنک (4)  لمحت  ار  تدمزارد  گنج  دـناوت 

ار دوخ  شالت  روشک ، نالوئـسم  اب  طاـبترا  شیازفا  يارب  ـالباقتم  زین  هاپـس  .دگنجب (6)  دـهاوخ  یمن  ثحابم  نیا  حرط  اب  هاپـس  دـش 
رانک رد  لماوع  نیا  عومجم  .داد  حیـضوت  ار  تیعـضو  ماما  هب  يا  همان  رد  هاپـس  هدـنامرف  زین  گنج  لئاسم  هرابرد ي  داد و  شرتسگ 

يارجا يارب  ار  دوخ  ياهزاین  دوش  هتـساوخ  هاپـس  زا  ات  دـش  ببـس  دوب ، قفاوت  دروم  هک  يزوریپ ، بسک  تایلمع و  يارجا  ترورض 
 . .دهد (7) هئارا  تایلمع 

واف فرصت 

زاغآ ردب  تایلمع  زا  سپ  هک  دوب  یماظن  یـسایس و  دنور  ود  یقالت  لصاح  واف (8)  تایلمع  يارجا  یحارط و  يارب  يریگ  میمـصت 
همکاحم ي ای  فذح  هژیو  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  هرکاذم  یـسایس ، دنور  بوچراچ  رد  .دـش 

يارب يزوریپ  کی  بسک  رب  ات  دش  بجوم  مادص (9) 

177 ص :

ص 38 و 39. ذخأم 256 ، . 829 - 1

ص 39 و 40. ذخأم 256 ، . 830 - 2
.دیشر یلعمالغ  رادرس  اب  وگو  تفگ  ص 8 ، ، 1380  / 7  / 5 تاعالطا ، همانزور  . 831 - 3

ص 66 و 67. ذخأم 256 ، . 832 - 4
.سلجم ياروش  سلجم  تقو  هدنیامن  یناحور  رتکد  زا  لقن  هب  شات  ینیسح  ياقآ  ص 67 ، ذخأم 256 ، . 833 - 5

.یقرواپ ص 39 و 40 ، ذخأم 256 ، . 834 - 6
ص 69 و 70. ذخأم 256 ، . 835 - 7

، لوا پاچ  هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  واف ، ات  رهـشمرخ  زا  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 836 - 8
لاس 1367.

دناوت یم  رما  نیا  تسا و  ناـسکی  نآ  ياهدـمایپ  لـیلد  هب  مادـص  فذـح  اـی  همکاـحم  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياـقآ  . 837 - 9
.دوش گنج  هب  نداد  نایاپ  بجوم 
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 - یـسایس ياهراشف  هب  خساپ  گنج و  رارمتـسا  ترورـض  ماما  رظن  ساسا  رب  زین ، یماظن  دنور  رد  .دوش  دیکأت  ناریا  تیعقوم  تیبثت 
.دش رجنم  واف  هقطنم ي  فرصت  يارب  هدرتسگ  تایلمع  یحارط  هب  نمشد ، یماظن 

تروص لاس 1364  ناتـسبات  راهب و  رد  هک  یثحابم  هلـسلس  هب  هجوت  اب  واف  تاـیلمع  یحارط  يارب  تاـظحالم  تارییغت و  زا  يا  هراـپ 
تایلمع يارجا  یحارط و  رد  یگدزباتـش  اب  نانچمه  یماظن  ناهدنامرف  زا  يرایـسب  .دـیماجنا  رجفلاو 8  تاـیلمع  یحارط  هب  تفرگ ،

هتفگ ي هب  .دیـشوک  یم  ناهدـنامرف  يزاسدـعاقتم  يارب  هاپـس  یهدـنامرف  نیـشیپ ، عضاوم  فالخرب  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، فلاـخم 
نایاقآ میورب و  شیپ  ناوت  نیا  اب  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تشون  ماما  هب  يا  همان  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  ییاضر  ياـقآ  دیـشر ، یلعمـالغ 
تافلت تراسخ ، زجب  میهدب ، همادا  گنج  هب  یلعف  ناوت  نیمه  اب  ام  ددرگنرب و  ناشرظن  دنـشاب و  یلوصا  رییغت  هب  دقتعم  هکنیا  نودب 

نایب نایاقآ  تمدـخ  ار  تاداهنـشیپ  ام  : » تشون همان  رد  تحارـص  اـب  یتح  ناـشیا  .دش (1)  دهاوخن  نامدـیاع  زیچ  چـیه  تاعیاض  و 
شیپ تیعـضو  نیمه  اب  ار  گـنج  دـنهاوخ  یم  دنتـسین و  تکلمم  رد  یـساسا  ینوگرگد  رییغت و  هب  دـقتعم  مه  زاـب  اـهنیا  میدرک و 

 . (2) .دنربب »

کی رد  دودـحم  يورـشیپ  مادـص ، طوقـس  يارب  قارع  رب  یـسایس  يداصتقا و  یماظن ، راشف  فدـه  اب  نالوئـسم  رظن  دروم  تاـیلمع 
بونج هقطنم ي  رد  دـش  یم  روصت  نینچ  .دریذپ (3)  تروص  کیژتارتسا  ییا  هقطنم  رد  هدرتسگ  يورـشیپ  دیاب  هکلب  تسین  هقطنم 
هقطنم نیا  رد  تایلمع  يارجا  هرـصب و  هب  یبایتسد  دوجوم  ياهراک  هار  ناوت و  اب  یلو  .دراد (4)  ار  تیمها  شزرا و  نیا  هرصب  اهنت 
هقطنم نیا   (5) دوب ، هتفرگ  ماجنا  واف  هقطنم  رد  تاـیلمع  يارجا  يارب  ناتسبات 1363  رد  هک  ییاه  یـسررب  هب  هجوت  اب  .تسین  نکمم 

 . .دش (6) داهنشیپ  نادرگ  یلا 30  اب 25  دودحم  تایلمع  يارجا  يارب  اددجم 

178 ص :

ص 71 و 72. ذخأم 256 ، . 838 - 1

ص 71 و 72. ذخأم 256 ، . 839 - 2
.يوفص میحر  رادرس  ص 41 ، ذخأم 256 ، . 840 - 3

ص 44. ذخأم 256 ، . 841 - 4
ماجنا تایلمع  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  یلو  دـش  باـختنا  تاـیلمع  يارب  دابآورـسخ  يور  هبور  هقطنم  ناتـسبات 1363  رد  . 842 - 5

.دشن
ص 44. ذخأم 256 ، . 843 - 6
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رب دودـحم  تایلمع  ياج  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  .دـش  هجوت  واـف  هقطنم ي  هب  لاس 1364  رهم  رد  اددـجم  اه  یـسررب  نیا  موادـت  رد 
داهن نیا  يداهنـشیپ  تایرظن  يژتارتسا و  هب  شنکاو  هاپـس و  هب  راشف  هک  تسا  رظن  نیا  رب  دیـشر  ياقآ  .دش  دـیکأت  هدرتسگ  تایلمع 

تایلمع کی  میراد و  دودحم  تایلمع  دنچ  دنک  مالعا  دوشن  میلست  هکنیا  يارب  ییاضر  ياقآ  دش  بجوم  هک  دروآ  دوجو  هب  يوج 
یمـشاه ياقآ  هقطنم  نیا  تیمها  هراـبرد ي  .دوب (1)  هداد  ار  داهنـشیپ  ناـشیا  یلو  میتشادـن  ار  داـقتعا  نیا  اـم  هتبلا  واـف ؛ رد  گرزب 

یسایس ام  يدعب  ياه  فده  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـسایس  راشف  ایند  هب  مینامب  دنورا )  ) بآ فرط  نآ  رد  رگا  درک  یم  لالدتـسا 
رـصقلا ما  هب  ار  ناـمدوخ  میناوتب  رگا  .میرادـن  زاـین  یگرزب  تاـیلمع  رگید  هدـنیآ ، رد  اـم  تسا و  دودـحم  یماـظن  .تسا  یماـظن  - 

ياقآ اهدعب  .تفرگ (2)  میهاوخ  ار  نامیاه  هتـساوخ  دصرد  تصـش  دوب و  دهاوخ  ام  رخآ  تایلمع  نیا  میتسیاب  اجنآ  رد  میناسرب و 
واف رگا  میدرک  یم  رکف  میدوب و  هدرک  یحارط  گنج  متخ  يارب  ار  تایلمع  نآ  : » تفگ تحارص  اب  واف  تایلمع  هرابرد ي  یمشاه 
نوچ میریذـپ  یم  ار  سب  شتآ  مییوگب  اجنآ  میناوت  یم  مینک  عطق  ایرد  اـب  ار  قارع  هطبار ي  میورب (3) و  رـصقلا  ما  ات  میریگب و  ار 

رد میدرک  یم  رکف  .دوب  کیژتارتسا  یلیخ  اج و  نیمه  ایرد  هب  شلاصتا  هطقن ي  اهنت  .دـنک  رظن  فرـص  ایرد  زا  تسناوت  یمن  قارع 
 . (4) .میریگب » ار  نامدوخ  قحب  ياه  هتساوخ  میناوت  یم  فده  نیا  ققحت  تروص 

تایلمع یسایس  فادها  رد  هک  یتارییغت  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناشیا  دنتشاد  ییاضر  ياقآ  اب  هاپس  ناهدنامرف  هک  ییاه  ثحب  نایم  رد 
رارـصا رثؤم و  یتایلمع  ماجنا  تسا : نیا  گنج  يژتارتسا  کی  : » تفگ اه  نآ  هب  باطخ  دوب  علطم  دوب  هتفرگ  ماجنا  نآ  تارکاذم  و 

، ار نیا  فلاخم  رکف  ره  اذـل  دـنراد و  ار  رکف  نیمه  نالوئـسم  عطاق  تیرثکا  هک  یـسایس ، قیرط  زا  گنج  هنـالداع ي  فادـها  يور 
ای نیاربانب ، .تسین  لوبق  لباق  نالوئـسم  يارب  امـش  يژتارتسا  : » تفگ ناهدنامرف  هب  باطخ  ناشیا  سپـس  .دـنناد » یمن  گنج  الـصا 

دننک توکس  رگا  ای  دنریذپ  یمن 

179 ص :

.دیشر یلعمالغ  رادرس  ص 68 ، ذخأم 256 ، . 844 - 1
.یقرواپ ص 69 و 70 ، ذخأم 256 ، . 845 - 2

.دشن ثحب  نآ  فرصت  رصقلا و  ما  تمس  هب  يورشیپ  يارب  هاگ  چیه  واف  تایلمع  یحارط  رد  . 846 - 3
.یمالسا يروهمج  يامیس  ربخ  هکبش  اب  یمشاه  ياقآ  هبحاصم  ص 2 ، ، 1381  / 7  / 3 ناهیک ، همانزور  . 847 - 4
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هب هجوت  اـب  : » درک هفاـضا  يو   (1) .دـش » دـهاوخ  ادـیپ  یتالکـشم  دور و  یمن  الاب  ام  یمزر  ناوت  دـش و  دـهاوخن  لـصاح  يا  هجیتن 
تـسکش گرزب و  ياه  تایلمع  ماجنا  زا  رتشیب  شبیرخت  گرزب  تایلمع  ندادـن  ماجنا  میراد  هتـشذگ  هاـم  شـش  رد  هک  یتاـیبرجت 

 . (2) .تسا » هدروخ  تسکش  گرزب  تایلمع  ماجنا  زا  رتدب  گرزب  تایلمع  ندادن  ماجنا  یسایس  ریثأت  .تسا  هدروخ 

( دوجوم عناوم  رب   ) ار ناتنامـشچ  امـش  : » تفگ درک و  هجوت  دوب  هاپـس  ناهدـنامرف  رظن  دروم  هک  یماظن  تاظحالم  هب  ییاضر  ياـقآ 
ناشیا اه ، يزاس  وج  رثا  رب  یتقو  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  مه  دیـشر  ياقآ   (3) تسیچ »؟ دربن  همادا ي  طیارـش  دییوگب  دیدنبب و 
طیارش ناشیا  .دوش  یمن  روط  نیا  دهاوخ  یم  طیارـش  تایلمع  نیا  نسحم ، ردارب  متفگ  نم  تشون ، ار  واف  تایلمع  داهنـشیپ  همان ي 

 . (4) .تشون » مه  ار 

نیا هب  ام  : » دیوگ یم  زاین  دروم  طیارش  هب  هجوت  ترورض  هرابرد ي  گنج  نایوار  اب  هبحاصم  رد  واف  تایلمع  زا  سپ  ییاضر  ياقآ 
زیچ يادف  ار  زیچ  چیه  درک و  هدافتسا  تایلمع ، کی  يارب  رثؤم  لماوع  مامتا  زا  تساک  مک و  نودب  یتسیاب  هک  میدوب  هدیسر  هجیتن 

: دش مالعا  ریز  حرش  هب  واف  تایلمع  يارجا  يارب  طیارش   (5) .مینکن » يرگید 

؛ درک نیمأت  دوش  یمن  نادرگ  نودب 150  بونج  رد  ار  يدنمشزرا  فده  چیه  اریز  ورین ؛ نادرگ  لقادح 150  - 1

؛ پوت هلولگ  نویلیم  کی  زا  شیب  - 2

؛ تسا زاین  وات  کشوم  رازه  هس  لقادح  یفاک ؛ هزادنا  هب  هرز  دض  حالس  - 3

 . (6) ونیم ؛ هریزج ي  رد  هاپس  ینابیتشپ  تایلمع  يارجا  - 4

 . .تایلمع (7) زا  ینابیتشپ  يارب  شترا  ییاوه  ییورین  رثؤم  تکراشم  - 5

تدم هب  دـش و  زاغآ  لاس 1364  نمهب  خیرات 20  رد  واف  تایلمع  هاپـس ، رظن  دروم  طیارـش  زا  یـشخب  ندش  مهارف  زا  سپ  ماجنارس 
اب .دیشک  لوط  زور  داتفه 

180 ص :

ص 74. ذخأم 256 ، . 848 - 1

ص 75. ذخأم 256 ، . 849 - 2

ص 28. ذخأم 256 ، . 850 - 3

ص 68. ذخأم 256 ، . 851 - 4

ص 23. ذخأم 263 ، . 852 - 5
تایلمع نیا  يارجا  زا  هاپس  .دهد  ماجنا  واف  تایلمع  زا  ینابیتشپ  فده  اب  ار  یتایلمع  هچملش  هقطنم ي  رد  دوب  رارق  شترا  . 853 - 6

.دش یم  يراشفاپ  ونیم  هریزج ي  رد  هاپس  تایلمع  يارجا  رب  اذل  دوب ، سویأم  نآ  تیقفوم  و 
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ص 25. رهم 1365 ، كدف ،» یتایلمع  هقطنم  باختنا   » شرازگ گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 854 - 7
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زا سپ  ناریا  یماظن  ياه  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  اریز  دـش ؛ رادروخرب  یماظن  زایتما  زا  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  يزوریپ ، نیا 
سفن هب  داـمتعا  .دش (2)  راکـشآ  زوریناوه  دنفادپ و  ییاوه ، لرتنک  يارب  هاپـس  یهدـنامرف  تردـق  .دش (1)  لصاح  رهـشمرخ  حتف 
یتسـس فعـض و  هب  ور  هک  گنج ، تیعـضو  .دش  یم  هدـهاشم  هعماج  یماظن و  یـسایس -  حوطـس  مامت  رد  يزوریپ  نیا  زا  لصاح 
یماظن يزوریپ  نیتسخن  تایلمع  نیا  .تفر  لاؤس  ریز  قارع  یماظن  ییاناوت  یـسایس و  رابتعا  الباقتم  درک و  رییغت  اددـجم  دوب ، هداهن 

هـس ياهورین  لیکـشت  يارب  ماما  نامرف  رودص  زا  سپ  نارادـساپ  هاپـس  هک  دوب  گنج  رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یمالـسا  يروهمج 
.داد ققحت  ار  نآ  هاپس  هناگ 

مالعا سبقلا  اب  هبحاصم  رد  مساج  فیطل  یماکان ، زا  سپ  ماجنارـس  دـندرک و  يا  هدرتسگ  شالت  واف  يریگ  سپزاب  يارب  اه  یقارع 
مالعا زین  قارع ، عاـفد  ریزو  هللا ، ریخ  ناندـع  .میوش  رکنم  ار  نآ  میتسناوت  یمن  رگید  هک  تسا  راکـشآ  يدـح  هب  واـف  فرـصت  درک 

زا يراج  تایلمع  رد  ناـیناریا  تفگ : زین  دیـشرلادبع  رهاـم  .تسا  راوشد  ناـیناریا  تسد  زا  واـف  هریزج ي  هبـش  يریگ  سپزاـب  درک 
ار مادـص  سفن  هب  دامتعا  تایلمع  نیا  رد  ناریا  يزوریپ  نارگلیلحت  رظن  ساـسا  رب  .دنا (3)  هدرک  هدافتـسا  ینیون  یماظن  ياه  شور 

ناریا يارب  یناور  مهم  يزوریپ  نیا  دـش و  دـیدرت  یلاوتم  هباشم و  یتامجاهت  راـهم  رد  قارع  ییاـناوت  هب  نینچمه  .درک (4)  لزلزتم 
.دوب

هک دندرک  روصت  نینچ  دندش (5) و  یتفگش  تریح و  راچد  روشک  نیا  دیدج  تیعقوم  ناریا و  يزوریپ  زا  سراف  جیلخ  ياهروشک 
هدنیآ هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمشاه  ياقآ  .تشاد (7)  یگتسب  نامز  هب  طقف  ناریا  يزوریپ  .دوش (6)  یم  نییعت  دراد  گنج  تشونرس 

رد دـنک و  دراو  ورین  بترم  قارع  شترا  دـیاب  ای  درادـن ؛ رتشیب  هار  ود  قارع  دوب  دـقتعم  ناشیا  .دوش  یم  نییعت  اـجنیمه  رد  قارع  ي 
هتـساوخ ققحت  يانعم  هب  نیا  عقاو  رد  هک  دننک  اهر  ار  هقطنم  ای  .تسا  قارع  شترا  ندـش  ناوتان  يانعم  هب  نیا  دـگنجب و  هقطنم  نیا 

 . .تسا (8) ناریا  فادها  اه و 

181 ص :

ص 35 و 36. ذخأم 188 ، . 855 - 1
.يوفص میحر  رادرس  ، 1374  / 7  / 13 هاپس ، گنج ، یلاع  هرود  . 856 - 2

ات 26. ص 24  مراهچ 1381 ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هچملش ، ات  واف  نایدورد ، دمحم  . 857 - 3
ص 34 و 35. ذخأم 188 ، . 858 - 4
ص 35 و 36. ذخأم 188 ، . 859 - 5

يا فزوـج  ص 91 ، ناتـسبات 1381 ، هرامـش 1 ، لوا ، لاـس  ناریا ، نیگن  همانلـصف  گـنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 860 - 6
.قارع ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  هلاقم  نایشیشک ،

.گنج رخآ  نیبوچ ، مارهش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 1، يداصتقا رابخا  همانزور  . 861 - 7
.1364  / 12  / 2 مود ، هبطخ  ص 342 ، ناتسبات 1378 ، دلج 9 ، لاس 64 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 862 - 8
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يارب یبسانم  نامز  قارع ، ییایرد  هار  عطق  دـمآ و  تسد  هب  هک  یگرزب  يزوریپ  اـب  واـف  زا  دـعب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یناـحور  رتکد 
هرابرد دوب  هتفرگ  ماجنا  هک  یتارکاذم  ياوتحم  اوق و  هنزاوم ي  موهفم  هرابرد ي  اهدـعب  نیلراف  کم  .دوب (1)  گنج  هب  نداد  نایاپ 
اکیرما هک  دنتـسناد  یم  ناریا  ياه ) تسیتامگارپ   ) نابلط تحلـصم  دعب  هب  راهب 1365  زا  لقادـح  : » تفگ ناریا  يزوریپ  لامتحا  ي 

اه نآ  : » درک هفاـضا  يو  .دـسرب » شزاـس  یعوـن  هب  نارهت  اـب  دریذـپب و  نآ  ياـهزرم  لـخاد  رد  ار  ناریا  بـالقنا  تـسا  رـضاح   (2)
نواعم شوب  جرج   (3) .دـنوش » زوریپ  قارع  رب  هک  داد  میهاوخن  هزاجا  اه  نآ  هب  هاـگ  چـیه  اـم  هک  دنتـسناد  یم  نینچمه  ناـیناریا ) )

دشاب هلئـسم  نیا  رگ  هراظن  دهاوخ  یمن  اکیرما  : » درک مالعا  هقطنم  هب  هزور  تشه  رفـس  زا  سپ  اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر 
 . (4) .دهد » رییغت  ار  هقطنم  رد  تردق  نزاوت  دنور  گنج  شرتسگ  اب  ناریا  هک 

.دوب رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا  يارب  يدـج  یـساسا و  رایـسب  ینومزآ  عقاو  رد  نآ  ياهدـمایپ  واف و  تایلمع  رد  يزوریپ 
یلو .درک  نیمأت  ار  ناریا  ياه  هتـساوخ  یـسایس  ياه  شور  اب  ناوت  یم  تیمها  اب  ییا  هقطنم  رد  يزوریپ  اـب  دـش  یم  روصت  هک  ارچ 

.درادن تحص  تسا  هتفرگ  تروص  هک  یتابساحم  یبایزرا و  داد  ناشن  ناریا  هب  راشف  شیازفا 

لیلد هب  تسا  نشور  هکنانچ  درک ، فرـصت  ار  یتیمها  اب  هقطنم  ناریا  هچرگ  .دـش  رارقرب  دـیدج  هلداعم ي  واـف  رد  ناریا  يزوریپ  اـب 
نکمم يورشیپ  همادا ي  ناریا ، مجاهت  تمس  فادها و  هب  تبسن  قارع  يرایشوه  نمـشد و  ياوق  زکرمت  دیدش و  گنج  زور  داتفه 

ار دوخ  یماـظن  ناوت  اـت  دروآ  تسد  هب  ار  مزـال  ناـمز  نمـشد  هجیتن ، رد  دـندش (5)  فقوتم  هقطنم  رد  ناریا  ياـهورین  اذـل  دوـبن و 
يزاسزاب

182 ص :

.یلم تینما  یلاع  ياروش  ریبد  زییاپ 1378 ، لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  . 863 - 1
رد دوجوم  ياه  هاگدـید  هرابرد ي  رتراک  يروهمج  تسایر  نارود  رد  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  رایتسد  سکیپسا  يرال  . 864 - 2

ياهروشک اب  يراکمه  اوزنا و  زا  جورخ  ناهاوخ  هک  دنتـسه  ناریا  يربهر  رداک  يالاب  ياه  هدر  رد  ییاـه  هورگ  : » دـیوگ یم  ناریا 
شالت نتخاس  فقوتم  يارب  ناریا  رد  لاکیدار  رـصانع  الامتحا  : » درک هفاضا  يو  .دـننیب » یم  رطخ  رد  ار  بالقنا  اریز  دنتـسه ؛ رگید 

« .دنا هتخادرپ  نیلراف ) کم  « ) ارتنک ناریا   » يارجام ياشفا  هب  ور ، هنایم  ياه  هورگ  اب  هطبار  داجیا  يارب  هدـحتم  تالایا  هنامرحم  ياه 
(. 1367  / 1  / 31 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 39 ، یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  )

 / 5  / 7 ندنل ، و 15 ، ص 14  ، 1367  / 5  / 8 هرامش 132 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 865 - 3
.1367

ص 150. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 866 - 4
ریتلپ و یس  نافتسا  ص 20 ، هرامش 15 و 16 ، رهم 1380 ، رویرهـش و  هاگن ، همانهام  گنج ، تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 867 - 5

.نآ زا  هتفرگرب  ياه  سرد  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا  نوسناج ، يو  سالگاد 
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ياهورین زا  ار  هقطنم  دنتـسناوتن  دنداد  ماجنا  هک  یتامادقا  دوجو  اب  دندرک  فقوتم  ار  ناریا  يورـشیپ  هچرگ  زین  اه  یقارع  هتبلا  دـنک ؛
تیعقوم هیحور و  یماظن و  يزوریپ  نیا  اب  ناریا  هک  انعم  نیدب  .دش  رارقرب  یفیرظ  یماظن  هنزاوم ي  هجیتن ، رد  .دنریگ  سپ  زاب  ناریا 

زین قارع  دروخ و  یمن  تسکـش  ناریا  هک  دوـب  نیا  تیعـضو  نیا  یقطنم  هجیتـن  .دوب (1)  قارع  رب  يزوریپ  لاـبند  هب  نآ  زا  لـصاح 
.دش راکشآ  يدیدج  لکش  هب  هک  درک  یم  نایب  ار  گنج  یشیاسرف  تیهام  رما  نیا  .دوش  یمن  زوریپ 

یحارط و ار  یتامجاهت  هلسلس  هکنآ ، تسخن  داد : ماجنا  یساسا  مادقا  ود  واف  زا  سپ  ناریا  يرترب  نداد  رارق  ریثأت  تحت  يارب  قارع 
هلمح يا  هقباس  یب  وحن  هب  ناریا  يداـصتقا  ياـه  تخاـسریز  هب  نیا ، رب  هوـالع  .دـش (2)  روهـشم  كرحتم » عافد   » هب هک  درک  ارجا 

ناکما زا  يریگولج  ناریا و  يداصتقا  هینب ي  لیلحت  شفدـه  هک  دـیمان  يداصتقا » گنج   » ار قارع  مود  مادـقا  یمـشاه  ياـقآ  .درک 
.تفرگ ماجنا  اکیرما  يدربهار  یتاعالطا و  تیاده  اب  قارع  دیدج  تامادقا  دوجوم ، تاعالطا  ساسا  رب  .دوب (3)  گنج  همادا ي 

لباقمرد ناریا و  یناور  یحور -  يرترب  .درک  رارقرب  روشک  ود  ناـیم  یماـظن  دـیدج  هنزاوم ي  یعون  واـف  تاـیلمع  یماـظن  تیهاـم 
اکیرما ناریا و  ییورایور  زاغآ  هطقن ي  واف  عقاو ، رد  .دش  اکیرما  ینارگن  بجوم  قارع ، شترا  يارب  واف  تسکـش  یناور  ياهدمایپ 

.دش راکشآ  اه  شکتفن  تروکسا  ماگنه  هب  نیلراف و  کم  يارجام  ياشفا  اب  نآ  یماظن  یسایس -  داعبا  اهدعب  هک  دوب 

هرصب تمس  هب  يورشیپ 

سپ ناریا  یماظن  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  واف  حتف  هک  یلاح  نیع  رد  هک  داد  ناشن  واف  تایلمع  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  ياهدادخر 
يارب تیمها  اب  يا  هقطنم  کی  فرـصت  رب  ینبم  دوجوم  تاروصت  تفرگ و  شلاچ  هب  ار  ناریا  يژتارتسا  یلو  دوب ، رهـشمرخ  حتف  زا 

یم ناشیا  .تسا  مهم  اکیرما  اب  لماعت  ندوب  هجیتن  یب  هرابرد ي  ییاضر  ياـقآ  تاراـهظا  .درک  شودـخم  ار  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ 
رد : » دیوگ

183 ص :

ص 124. ذخأم 165 ، . 868 - 1
.هچملش ات  واف  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 869 - 2

.1364  / 8  / 24 مود ، هبطخ  ص 133 ، ذخأم 349 ، . 870 - 3
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رد اه  ناـگورگ  يدازآ  هب  امـش  رگا  دـنتفگ  اـم  هب  نپاژ  ریزو  تسخن  لازوا و  توگروت  یمـشاه ، ياـقآ  يروهمج  تساـیر  نارود 
 . (1) .داتفین » یقافتا  چیه  رما  نیا  قیقحت  زا  سپ  اما  داد ، دهاوخ  رییغت  ار  دوخ  تسایس  زین  اکیرما  دینک ، کمک  نانبل 

مادص فذح  يارب  یگدامآ  یعون  اکیرما  ناریا و  دیدج  ياه  يراکمه  ناهنپ و  تارکاذم  دـنور  رد  دـش  یم  روصت  نیا ، رب  هوالع 
تـسایس تیهام  تسا  هدرک  یم  لاسرا  قارع  هب  ار  یتاعالطا  اکیرما  هکنیا  رب  ینبم  اه  شرازگ  زا  يا  هراپ  راـشتنا  یلو  دراد ، دوجو 
تاماقم زا  لقن  هب  نامز  نامه  رد  زمیات  كرویوین  همانزور ي  یتح  .درک (2)  راکشآ  هدنرب » نودب  گنج   » بوچراچ رد  ار  اکیرما 
يورشیپ زا  يریگولج  يارب  تاعالطا  نیا  : » تشون قارع  هب  تاعالطا  هئارا ي  زا  اکیرما  فده  هرابرد ي  اکیرما  هجراخ ي  ترازو 

 . (3) .دش » یم  هداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ناریا  یعطق 

دـشاب لعفنم  واف  تایلمع  زا  لصاح  يرترب  نتفرگ  هدیدان  راشف و  ربارب  رد  : » تشاد ور  شیپ  رد  هنیزگ  ود  دیدج  تیعـضو  رد  ناریا 
دیدـشت لابند  هب  اکیرما  قارع و  هلحرم ، نیا  رد  .دـنک  يراشفاپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  فدـه  اـب  يزوریپ  قیمعت  شرتسگ و  يارب  اـی 

يراج لاس  : » تفگ قارع ، ییاوه  يورین  تقو  هدـنامرف  نابعـش ، دـیمح  هکناـنچ  .دـندوب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ناریا  هب  راـشف 
تـسکش حرط  زا  هلحرم  نیلوا  .دش  دهاوخ  رجنم  قارع  عفن  هب  گنج  نتفای  نایاپ  هب  هک  دـید  دـهاوخ  دوخ  هب  عیرـس  یعطق و  لوحت 

لاس نیا  رد  تسا  نشور  هکنانچ   (4) .دـشدهاوخ » لماک  نآ  یتفن  عبانم  صوصخب  روشک  نیا  يژرنا  عبانم  هیلک ي  مادـهنا  اب  ناریا 
.تفای شهاک  دصرد  هاجنپ  ناریا  یتفن  دمآرد  دیسر و  رالد  هد  هژیو  هب  تفن  تمیق 

.دوب (5) گنج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  شالت  درک  مالعا  زتلوش  هکنانچ  اکیرما  یجراـخ  تساـیس 
 . (6) .دنشاب » هتشاد  زوریپ  ای  هدنزاب  فرط  گنج  هکنیا  نودب  تسا ، گنج  نداد  نایاپ  فده  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  زتلوش 

، هدش نونکات  هک  یتابساحم  رد  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  باختنا  نیا  تلع  یمـشاه  ياقآ  .دیزگرب  ار  مود  هنیزگ ي  ناریا 
یطیارش چیه  ام  رظن  هب 

184 ص :

ص 3. ، 1382  / 1 یگتسبمه 27 /  همانزور  . 871 - 1
.1365  / 10 اکیرما 22 /  ویدار  ص 103 ، ، 1365  / 10  / 23 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 872 - 2

ص 102. نامه ، . 873 - 3
ص 170. ذخأم 352 ، . 874 - 4
ص 169. ذخأم 352 ، . 875 - 5
ص 169. ذخأم 352 ، . 876 - 6
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يداصتقا طیارش  روشک و  یمومع  عضو  : » درک هفاضا  ناشیا   (1) .دروخ » یمن  مشچ  هب  گنج  دربشیپ  رد  مینک  عیرست  هکنیا  زا  رتهب 
ره هک  هدیـسر  ییاج  هب  نالا  گنج  عضو  .میناسرب  يا  هطقن  هب  رتدوز  میناوتب  رگا  ار  هلئـسم  نیا  اـم  هک  دـنک  یم  باـجیا  مه  روشک 

 . (2) .میناسرب » نایاپ  هب  ار  گنج  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ام  دهد  یم  ناشن  يا  هبساحم 

نیا حیـضوت  رد  ياضر  ياقآ  .دـمآ  دوجو  هب  گنج  تشونرـس  نییعت  يارب  يدـیدج  ياـضف  روشک  رد  اددـجم  شرگن ، نیا  یپ  رد 
.دشاب هتـشاد  موهفم  نآ  رد  مه  رخآ  لاس  دـناوت  یم  هکنیا  نمـض  .درادـن  ینعم  رخآ  لاس  اعطق  تشونرـس  لاس  : » دـیوگ یم  موهفم 

رگا .میراد  شیپ  رد  یتخـس  رایـسب  بقاوع  مینکن  ادـیپ  گنج  رما  رد  یـشهج  لاسما  اـم  رگا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  تشونرـس  لاـس 
يدنک اب  میرادنرب و  مدق  عیرـس  رگا  تسا ، بوخ  یلیخ  عضو  میـسرب  یعطق  ياه  يزوریپ  هب  ام  هدنیآ  لاس  لیاوا  و  ( 1365  ) لاسما

 . (3) .دوب » دهاوخ  راوشد  یلیخ  هدنیآ  طیارش  میورب  شیپ 

ادیپ شمارآ  نمـشد  دیراذگن  چیه  اه  ههبج  رد  : » دنتـشاد دـیکأت  طیارـش  تاظحالم و  عومجم  هب  هجوت  اب  هتـشذگ  دـننامه  زین  ماما 
کی وا  هک  دیراذگن  دیاب  .دزادنا  یم  تمحز  هب  ار  امـش  دنک و  یم  رتدایز  زیهجت  دور و  یم  دنک  ادیپ  شمارآ  دیراذگب  رگا  دـنک ،

 . (4) .دنیایب » نوریب  بارطضا  زا  اه  نآ  هک  دیراذگن  دنتسه  بارطضا  رد  نالا  دیایب ، نوریب  بارطضا  زا  بش 

تحت هک  نمشد  یماظن  ياه  تایلمع  ربارب  رد  تمواقم  رب  هوالع  یماظن  یسایس -  ياه  ترورض  ماما و  ياهدومنهر  ساسا  رب  هاپس 
(، 1365  / 4  / 9  ) نارهم رهــش  يریگ  سپزاـب  يارب  ار  يالبرک 1  ياـه  تاـیلمع  تفرگ ، ماـجنا  كرحتم » عاـفد  يژتارتسا   » ناونع

كاـخ قمع  رد  ار  حتف 1  (، 1365  / 6  / 10  ) هیمعلا هلکـسا  يور  ار  يالبرک 3  (، 1365  / 6  / 10  ) نارمع جاـح  رد  ار  يالبرک 2 
هدرتسگ و یتایلمع  مزلتـسم  گنج  تشونرـس  نییعت  لاح ، نیع  رد  .داد  ماـجنا  رگید  تاـیلمع  يدادـعت  و  ( 1365  / 7  / 19  ) قارع
، واف رد  بونج و  هقطنم ي  رد  اهورین  رارقتـسا  هب  هجوت  اب  هظحالم و  نیمه  بوچراچ  رد  .دوب  تیمها  اب  هقطنم ي  کـی  رد  يزوریپ 

يارب

185 ص :

ص 161. ذخأم 352 ، . 877 - 1
ص 161 و 162. ذخأم 352 ، . 878 - 2
ص 146 و 147. ذخأم 263 ، . 879 - 3

.1365  / 4  / 28 ص 13 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 880 - 4
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تمس هب  يورـشیپ  نمـشد  يرایـشوه  لیلد  هب  واف  هقطنم ي  رد  هکنیا  هب  رظن  .دش  ماجنا  يدایز  ياه  یـسررب  ثحب و  هقطنم  باختنا 
هریزج یبونج  ياهتنا  يرتمولیک  راهچ  ات  هچملش  لامش  رد  یعلض  جنپ  لصاف  دح  رد  يا  هقطنم  اذل  دوبن ، نکمم  رـصقلا  ما  هرـصب و 

 . .دش (1) باختنا  هرصب  تمس  هب  يورشیپ  فده  اب  بیصخلاوبا  هچملش و  روحم  ود  اب  ونیم  ي 

متفه و رکشل  هبقع ي  ندرک  دودسم  يارب  صاصرلا  ما  نیراوب و  ریازج  لصاف  دح  زا  روبع  يارب  هژیو  کیتکات  اب  دیـسر  یم  رظن  هب 
لباق يدوخ  ياهورین  يارب  نیمز  اریز  دـشاب ؛ نکمم  يزوریپ  هب  یباـیتسد  قارع ، شترا  متفه  هاپـس  موس و  هاپـس  دـح  طـخ  زا  روبع 

.درک یم  هیزجت  ار  نمشد  ياوق  دوب و  راوشد  نآ  يزاسکاپ  نمشد  يارب  دنفادپ و 

دش زاغآ  هاـم 1365  يد  موس  رد  يالبرک 4  تایلمع  تشاد ، دوجو  تایلمع  نیا  رد  يزوریپ  بسک  يارب  هک  يداـیز  يراودـیما  اـب 
تایلمع تسکـش  یماظن  یـسایس -  ياهدـمایپ  رب  هبلغ  هلحرم  نیا  رد  .دـش  فقوتم  دـعب  تعاس  نمشد 24  يرایـشوه  لیلد  هب  یلو 

.دوب راوشد  رایسب  يالبرک 4 

تشاد دوجو  ناریا  يارب  رواب  نیا  اریز  دش ؛ راکشآ  هتشذگ  زا  شیب  اکیرما  دیدج  شقن  تایلمع  تسکـش  تلع  لیلحت  هیزجت و  رد 
رگا : » تسا دقتعم  يو  میدوب (3)  هاگآ  نآ  زا  هلمح  عورـش  زا  لبق  ام  : » تفگ ییارماس  قیفو  اهدـعب  .تسا (2)  هتفر  ول  تایلمع  هک 

هرابرد هللاریخ  ناندع  اهدعب   (4) .تفرگ » یم  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  مه  دادغب  دش و  یم  لاغشا  هرصب  اعطق  میتشادن  ار  یهاگآ  نیا 
دندش یم  قفوم  رگا  اه  یناریا  .دوب  هرـصب  رهـش  ناریا  فده  : » دیوگ یم  يو  .تسا  مهم  هک  دهد  یم  یتاحیـضوت  ناریا  فادها  ي 

هب ار  هرصب  لامش  هللادبع و  روخ  واف و  مامت  دندرک و  یم  عطق  ار  متفه  موس و  هاپـس  نایم  طابترا  دنـشخب  ققحت  ار  دوخ  ياه  فده 
سپس يو   (5) .میدرک » حرط  مزال  ياه  هشقن  میدوب و  هدامآ  ام  هک  تسا  نیا  ینونک  تسکش  تلع  .دنروآ  یم  رد  دوخ  لاغشا 

186 ص :

زکرم ربجنر ، دواد  متاخ  هاگرارق  يوار  هتشون  يالبرک 4 ، تایلمع  يزیر  حرط  شرازگ  هب  دـینک  هاگنآ  رتشیب  عالطا  يارب  . 881 - 1
.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و 

.ربیخ هصرع  يادهش  شیامه  رد  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ص 2 ، ، 1382  / 10 / 22 تاعالطا ، همانزور  . 882 - 2
.هریزجلا هکبش  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  ص 14 ، ، 1381  / 12 / 6 ون ، سای  همانزور  . 883 - 3

.نامه . 884 - 4
ص 113 و 114. دنفسا 1366 ، هرامش 1 ، یسررب ،»  » نتلوب نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یسایس  تنواعم  . 885 - 5

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_186_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_186_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_186_5
http://www.ghaemiyeh.com


« .مینک یم  رکـشت  نانآ  زا  تاعالطا  نیا  رطاخ  هب  ام  : » تفگ دوب  هداد  رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  اـکیرما  هک  یتاـعالطا  هب  هجوت  اـب 
 . (1)

زا رتمک  یط  يالبرک 4 ، تایلمع  تسکش  ياهدمایپ  رب  هبلغ  دوجوم و  ياه  ترورض  طیارش و  هب  خساپ  رد  يالبرک 5 (2)  تایلمع 
نئارق دهاوش و  ساسا  رب  .دش  ارجا  هرصب  قرـش  هقطنم ي  رد  هام 1365  يد  رد 19  یحارط و  تاـیلمع ، نیا  فقوت  زا  سپ  هتفه  ود 

يـالبرک 5 تاـیلمع  اـب  اذـل  دوب ، نآ  يریگ  سپزاـب  واـف و  هقطنم ي  هب  هلمح  لاـبند  هب  یماـظن  هنزاوم ي  رییغت  يارب  قارع  دوجوم ،
.دش نکمم  هرصب  قرش  هقطنم ي  رد  ناریا  ياهورین  يورشیپ  هجیتن ، رد  دش و  ریگلفاغ 

ياهدمایپ هب  تبسن  شنکاو  .دش (3)  ماجنا  يالبرک 4  تاـیلمع  زا  رتهب  رت و  مهم  بتارم  هب  ناسانـشراک  رظن  هب  يالبرک 5  تایلمع 
ربامیپاوه وان  هرـصب ، طوقـس  اب  قارع  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  .دوب  رهـشمرخ  حتف  هیبش  يا  هزادنا  ات  يالبرک 5  تایلمع 

اب اکیرما  دنتـشون  گنوتیاس  هچیود  دوز  لـگیپشا و  تلو ، يد  ياـه  هماـنزور  .درک (4)  سراف  جـیلخ  هناور ي  ار  يدـنک  فا  ناـج 
 . .دوش (5) گنج  دراو  ناریا  اب  هرصب  طوقس  تروص  رد  ات  تسا  هدامآ  یگنج  يامیپاوه  دصشش  نادرگ و  شش 

زا يریگولج  نیلراف و  کم  کی  يارجام  ياشفا  زا  سپ  هقطنم ، رد  اکیرما  ياه  تسایس  يرابتعا  یب  زا  يرادرب  هرهب  يارب  اه  سور 
زا هیوناژ 1986 م  متـشه  رد  يا  هینایب  یط  للم  نامزاس  رد  قباس )  ) يوروش یگدـنیامن  تئیه  .دـنداد  ناشن  شنکاو  قارع  تسکش 

تـسایس اب  دندرک  يراودیما  راهظا  اه  يوروش  .دـش (6)  گنج  زیمآ  تملاسم  لصف  لح و  راتـساوخ  درک و  داـقتنا  ناریا  هلمح ي 
گنج نیا  : » تفگ زین  فچاـبروگ  .دوش  راداو  وگو  تفگ  هار  زا  گـنج  لـصف  لـح و  هب  ناریا  قارع ، هب  یگنج  تاحیلـست  شورف 

« .درادن دوجو  يرگید  هار  دوب ، دهاوخ  رتهب  دریگ  تروص  مادـقا  نیا  رتدوز  هچ  ره  دـبای و  نایاپ  یـسایس  تارکاذـم  قیرط  زا  دـیاب 
 . (7)

187 ص :

يرازگربخ شرازگ  ص 117 ، ، 1365  / 10  / 1 هرامش 287 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 886 - 1
.دادغب زا  هسنارف 

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  هرصب ، قرش  رد  دربن  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 887 - 2
ص 285. ذخأم 159 ، . 888 - 3

.1365  / 10  / 28 لیئارسا ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 400 و 401 ، ذخأم 74 ، . 889 - 4
 / 11 ملهکتـسا 2 /  زا  1365 و   / 10 نب 29 /  زا  یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  زا  لـقن  هب  و 401 ، ص 400  ذخأم 74 ، . 890 - 5

.1365
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 891 - 6

ص 129. ، 1367 نارهت ، یللملا 

ص 175. ذخأم 352 ، . 892 - 7
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يزوریپ هباثم  هب  گنج  نیا  رد  ناریا  يزوریپ  : » تفگ ناریا  يزوریپ  یلامتحا  جیاتن  هب  هجوت  اب  هسنارف ، قبـسا  روهمج  سیئر  نارتیم ،
نامزاس رد  سیلگنا  تقو  ریفس   (1) .دنز » مه  رب  ار  هنارتیدم  برع و  ناهج  لک  تابث  دناوت  یم  هک  دوب  دهاوخ  یمالـسا  ياهوردنت 

هدـنراذگ ي اپریز  هقطنم و  رد  دوجوم  عضو  هدـننز ي  مه  رب  نیا  یبالقنا ، ناریا  ندـش  زوریپ  هب  لـیام  سک  چـیه  : » تفگ زین  لـلم 
 . (2) .تسین » یللملا  نیب  فرع  قوقح و 

شـالت ياـه  سفن  نیرخآ   » هلزنم ي هب  (3) و  گـنج » رد  شخرچ  هطقن ي   » یماـظن نارگلیلحت  یخرب  معز  هـب  يالبرک 5  تایلمع 
سپ دوب  هتخومآ  گنج  نیدایم  رد  هک  یتایبرجت  ناریا  نیبوچ ، مارهـش  رظن  زا   (4) .دوب » یماظن  لح  هار  قیرط  زا  گـنج  متخ  يارب 
لماک مادـهنا  اب  طقف  هک  ییگنج  فادـها  لوصو  قلطم و  يزوریپ  هب  یبایتسد  يارب  یئزج  ياـه  تیقفوم  اریز  درک ؛ شومارف  واـف  زا 

دوب و هنیزهرپ  رایـسب  ناریا  يارب  هرـصب  يوس  هب  يورـشیپ  يو ، نامگ  هب  .دیسر (5)  یمن  رظن  هب  یفاک  دوب ، یـسرتسد  لباق  نمـشد 
 . .دش (6) یمن  طقاس  قارع  میژر  مه  هرصب  یلامتحا  ریخست  اب  یتح  دبای و  موادت  تسناوت  یمن 

رد ناریا  لاـح ، نـیع  رد  تفاـی و  یم  شهاـک  یعطق  يزوریپ  ندروآ  تـسد  هـب  لاـمتحا  یبـسن ، ياـه  يزوریپ  دوـجو  اـب  نیارباـنب ،
نیب گنج و  شرتسگ  ناریا و  هب  راشف  دـیدشت  اـب  قارع  اریز  دوبن ؛ رداـق  یـشیاسرف  گـنج  همادا ي  هب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یتیعـضو 

 . .دوب (7) هدرک  راوشد  ناریا  يارب  ار  گنج  همادا ي  نآ  ندرک  یللملا 

رد زین  یمشاه  ياقآ  .تسا (8)  تخـس  گنج  هک  داد  ناشن  ام  هب  دیوگ ، یم  دیـشر  رادرـس  هکنانچ  يالبرک 5 ، تاـیلمع  عقاو ، رد 
اب راگنا  هک  میدوب  کیدزن  مه  هب  ردـقنآ  .دوب  هچملـش  رد  گـنج ، رد  اـم  هبرجت ي  نیرتهب  : » دـیوگ یم  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و 
هب اجنآ  زا  .دندش  ساسح  مه  اه  یجراخ  : » دیوگ یم  ناشیا  سپـس  .دـندرک » عافد  اعقاو  مه  اه  نآ  .میدز  یم  مه  تروص  هب  تشم 

 . (9) .دوش » یمن  درک  نشور  نم  يارب  هک  دوب  يا  هبرجت  تایلمع  نیا  دنوش ، گنج )  ) دراو دنتفرگ  میمصت  اه  ییاکیرما  دعب 

188 ص :

ص 176. ذخأم 352 ، . 893 - 1

ص 176. ذخأم 352 ، . 894 - 2

ص 300. ذخأم 159 ، . 895 - 3

ص 127. ذخأم 135 ، . 896 - 4
ص 124 و 125. ذخأم 135 ، . 897 - 5

ص 127. ذخأم 135 ، . 898 - 6

ص 125. ذخأم 135 ، . 899 - 7
.1380  / 11  / 1 حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 900 - 8

.1379  / 7  / 11 یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 901 - 9
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تسا (1) و دـنمتردق  ناریا  یگنج  نیـشام  داد  ناشن  هچرگ  .دوب  ناسکی  واف  تایلمع  اب  يالبرک 5  تایلمع  هجیتن ي  یماـظن  رظن  زا 
ناریا هک  انعم  نیدـب  .تفای  موادـت  نیـشیپ  نزاوت  نامه  یلو   (2) دـهد ، یم  تسکـش  قارع  دوش  كرادـت  یبوخ  هب  هک  یتروص  رد 

ياه يزوریپ  لمع  رد  .دوبن  رداق  هدش  فرصت  قطانم  زا  ناریا  ياهورین  ندنار  بقع  هب  زین  قارع  دهد و  تسکـش  ار  قارع  تسناوتن 
کی چیه  اریز  درک ؛ یم  یشیاسرف  ار  گنج  تیهام  نآ ، راهم  اب  قارع  يارب  يورشیپ و  اب  ناریا  يارب  تیعـضو  نیا  زا  لصاح  یبسن 

.دنتشادن ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  یماظن و  يزوریپ  هب  یبایتسد  تردق  روشک  ود  زا 

یهجوت لباق  شخب  تایلمع  نیا  رثا  رب  دـیوگ  یم  يالبرک 5  تایلمع  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعـضو  هرابرد ي  اهدعب  ییاضر  ياقآ 
دوب و هدروخ  تسکش  تاناکما  ندناشک  يارب  روشک  يژتارتسا  .دش  ریگ  نیمز  هچملش  نونجم و  ریازج  واف ، هقطنم  رد  هاپس  ناوت  زا 

گنج دراو  روشک  رگا  هک  متـشون  همان  ماما  هب  دـیوگ  یم  ناشیا  .دوبن  نکمم  يریگلفاغ  اریز  دیـسر ؛ تسب  نب  هب  بونج  رد  گنج 
دنفادپ میتشاد : لح  هار  هس  تیعـضو  نآ  رد  ام  تسا  دقتعم  یناخمـش  ياقآ  .دنک (3)  یم  عورـش  ام  هیلع  ار  شتالمح  قارع  دوشن ،

 . .دوب (4) حلص  موس  لح  هار  ساسح و  قطانم  هب  هلمح  قارع ، یلامتحا  تامجاهت  ربارب  رد 

ياه ههبج  رگید  قطانم  هب  دـیاب  هک  دروآ  دوجو  هب  اه  یناریا  رد  ار  ساسحا  نیا  هرـصب  قرـش  ياهدربن  : » دـیوگ یم  ییارماـس  قیفو 
يارب مزال  طیارـش  دـنزاس و  هدـنکارپ  رگید  یتایلمع  قطانم  رد  ار  ام  ياهورین  ناـشیاه ، ناـیز  شهاـک  نمـض  اـت  دنـشیدنیب  گـنج 

 . (5) .دیآ » مهارف  يریگلفاغ 

گرزب تایلمع  دودحم و  تایلمع  زا  يا  هعومجم  هدنیآ  تایلمع  درک  دیکأت  صوصخ  نیا  رد  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  ییاضر  ياقآ 
.دش دهاوخ  ماجنا  دیدج ، ییا  ههبج  داجیا  فده  اب  قارع  لخاد  رد  یمدرم  ياهورین  حیلـست  هدرتسگ  تایلمع  يارب  .دوب  دهاوخ  رت 

 . (6)

189 ص :

ص 478. ، 1373 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیترآ ، تنک  . 902 - 1
ص 293. ذخأم 159 ، . 903 - 2

.ییاضر نسحم  ، 1374  / 11  / 12 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  . 904 - 3
.نامه . 905 - 4

ص 90. ذخأم 50 ، . 906 - 5
ص 293. ذخأم 159 ، . 907 - 6
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اه شکتفن  گنج  رد  لثم  هب  هلباقم 

نایماح يزاسدـعاقتم  قارع و  هب  راشف  اه و  ههبج  رد  يزوریپ  بسک  اب  ات  دوب  نیمز  يور  رب  گـنج  ندرک  دودـحم  ناریا  يژتارتسا 
ندـش هتـسکش  ناریا و  راشف  شیازفا  زا  ینارگن  لیلد  هب  قارع  لباقم  رد  .دزاس  مهارف  ار  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  هنیمز ي  روشک ، نیا 

اب ایرد  رد  نارهت و  هژیو  هب  یماظنریغ  قطانم  هب  هلمح  اب  اوه  رد  گنج  شرتسگ  ددصرد  تسکـش ، زا  بانتجا  شا و  یعافد  طوطخ 
، مدرم هب  یناور  راشف  ناریا و  يزرا  عبانم  عطق  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  .دوب  يداـصتقا  ياـه  تخاـسریز  اـه و  شکتفن  هب  هلمح 

.درک دهاوخ  دعاقتم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  ماجنارس 

سراف و جیلخ  رد  ناریا  یـشخب  تابث  یخیرات  شفن  نینچمه  ثعب و  میژر  زا  مدرم  کیکفت  قارع و  مدرم  هرابرد ي  ناریا  تسایس 
یـشنکاو چیه  اهرهـش  اه و  شکتفن  هب  قارع  تالمح  ربارب  رد  ناریا  ادتبا  ات  دـش  ببـس  تفن ، رودـص  يارب  هقطنم  رد  تینما  هب  زاین 

ار لثم  هب  هلباقم  تسایس  ات  دش  بجوم  روشک  نآ  نتشادزاب  ناریا و  هب  قارع  راشف  شیازفا  زا  يریگولج  ترورـض  یلو  دهدن  ناشن 
، دیآ یم  شیپ  گنج  هیاس ي  رد  هک  مه  یلئاسم  هیقب ي  رد  : » دیوگ یم  تسایـس  نیا  تیهام  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دـنک  ذاختا 

هتفریذپ لصا  کی  ناونع  هب  ایند  لک  رد  هک  لثم  هب  هلباقم  تسایس  نامه  یمالسا و  صاصق  تسایـس  نامه  .تسا  نیمه  ام  تسایس 
 . (1) .تسا » هدش 

هب قارع  تالمح  مغر  یلع  ياه 1361 و 1362  لاس  رد  هکنانچ  .دـش  زاغآ  لاس 1363  زا  سراف  جـیلخ  رد  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
راشتنا اب  لاـس 1362  مود  هـمین ي  زا  .دادـن (2)  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  هنوگ  چـیه  ناریا  دروم ) اعمج 38   ) اه شکتفن  نکراـخ و 

مامتا زا  سپ  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  .تفای  شیازفا  ناریا  ینارگن  قارع ، هب  درادناتا  رپوس  يامیپاوه  لیوحت  شرازگ 
یمشاه ياقآ   (3) .دـش » دـهاوخ  نماان  اهروشک  همه ي  يارب  دوش ، نماان  ناریا  يارب  سراف  جـیلخ  رگا  : » تفگ تلود  تئیه  هسلج 

قوقح زا  روشک  نیا  یشوپ  مشچ  ناریا و  یتایح  عبانم  هب  ندز  هبرض  يارب  قارع  هب  درادناتا  رپوس  لیوحت  : » دوب رظن  نیا  رب  زین 

190 ص :

.1363  / 5  / 26 مود ، هبطخ  ص 339 و 340 ، ناتسبات 76 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 908 - 1
ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 909 - 2

ص 89. لوا ، پاچ  راهب 1376 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 910 - 3
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ام هک  يروط  نآ  گنج  تسین  لیام  یناـهج  رابکتـسا  عقاو ، رد   (1) .تسا » نانمـشد  ربارب  رد  میلـست  سراف و  جیلخ  رد  دوخ  یمتح 
ماما .درک  حرطم  ار  زمره  هگنت  ندرک  دودـسم  عوضوم  یگدنرادزاب (3)  فدـه  اب  ناریا  لیلد  نیمه  هب  .دوش (2)  مامت  میهاوخ  یم 

ار زمره  هگنت  تردـق  اب  ناریا  تلود  داد  رادـشه  دـننک  یم  هدافتـسا  تفن  زا  هک  ییاهروشک  هقطنم و  ياهروشک  هب  باـطخ  ینیمخ 
يریگ عضوم  زا  سپ  یمشاه  ياقآ  .دید (5)  دهاوخن  ار  تفن  گنر  سک  چـیه  دـنزب  ار  ام  عبانم  قارع  رگا  دنک (4) و  یم  دودسم 
هتـسب زمره  هگنت ي  تسین  بوخ  مه  ام  يارب  نوچ  دیاین  شیپ  سراف  جـیلخ  رد  عضو  نیا  مینک  شالت  دـیاب  ام  هک  داد  حیـضوت  ماما 

 . .دنوش (7) یم  مورحم  ایند  همه  دروخن  ام  درد  هب  سراف ) جیلخ   ) اجنیا رگا  یلو  دوش (6) 

ياه هتـساوخ  فادها و  زا  عوضوم  نیا  دوزفا و  اه  ینارگن  هنماد ي  رب  ناریا  زیمآدیدهت  ياهرادشه  قارع و  تالمح  دنور  همادا ي 
تـسین نامتحلـصم  دننزب  مه  ار  ام  تفن  فصن  رگا  یتح  : » تفگ درک و  لیدعت  ار  ناریا  ياهرادشه  یمـشاه  ياقآ  اذل ، .دوب  قارع 

رد هک  دنام  یم  تکاس  ای  ناریا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا  هدش  یحارط  ویرانـس  ود  دوب  دقتعم  ناشیا   (8) .میدنبب » ار  زمره  هگنت 
رد نیرفآ  نارحب  وجارجام و  يروشک  تسا  هدـش  هک  ییاه  ینیچ  هنیمز  اب  هک  ددـنب  یم  ار  زمره  هگنت ي  ای  دوش  یم  هفخ  هرـصاحم 

 . .دوش (9) یم  یفرعم  ایند 

رد ینیرفآ  نارحب  أشنم  گنج -  رد  تسکـش  زا  ینارگن  لیلد  هب  ثعب -  بزح  هنابلط ي  بوشآ  ياه  تسایـس  تیهام  هکنیا  هب  رظن 
هنیمز نیمه  رد  زین  گینک  فلار  .دش  بانتجا  قارع  ياه  تسایـس  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  زا  اذل  دش (10)  یم  یبایزرا  سراف  جیلخ 

هدش یحارط  لیلد  نیا  هب  اه  شکتفن  هب  قارع  تالمح  هک  دوب  هدش  نشور  ناریا  يارب  ( 1363  ) لاس 1984 م رد  : » دسیون یم 

191 ص :

.1362  / 7  / 29 یبرع ، هبطخ  ص 166 و 167 ، نامه ، . 911 - 1
.1362  / 7 / 22 مود ، هبطخ  ص 108 ، نامه ، . 912 - 2

رگید لئاسم  گنج و  هب  عجار  مدیسر ، ماما  تمدخ  هدزای  تعاس  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  همانراک و  رد  یمشاه  ياقآ  . 913 - 3
تاناکما نتـشاد  رطاخ  هب  سراف و  جیلخ  رد  ییوجارجام  زا  برغ  ندناسرت  رطاخ  هب  هک  دندرک  تقفاوم  .مدرک  تروشم  هرکاذـم و 

يوروش اب  بوخ  طباور  داجیا  هب  اـه  يدـنمزاین  جورخ  دورو و  ياـه  هار  ندـش  هتـسب  زمره و  هگنت ي  رد  ندـش  ریگرد  تروص  رد 
(. نابآ 1362  21 هبنش ، تارطاخ  ص 371 ، شلاچ ، شمارآ و  « ) .مینک مادقا 

.1362  / 6  / 31 ص 122 ، دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 914 - 4
.1362  / 6  / 28 ص 112 ، نامه ، . 915 - 5

.1362  / 7 / 2 لوا ، هبطخ  ص 57 ، ذخأم 394 ، . 916 - 6
.1362  / 7  / 22 مود ، هبطخ  ص 116 و 117 ، ذخأم 394 ، . 917 - 7

.1362  / 7  / 22 مود ، هبطخ  ص 115 ، ذخأم 394 ، . 918 - 8
.یبرع هبطخ  همجرت  ص 270 ، ذخأم 392 ، . 919 - 9

.1363  / 2  / 28 مود ، هبطخ  ص 148 ، ذخأم 392 ، . 920 - 10
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هلخادم هب  ار  نآ ) هدمع ي  نادحتم  دـیاش  و   ) هدـحتم تالایا  نیا  هک  دـنک  کیرحت  هنایوج  یفالت  مادـقا  یعون  هبار  ناریا  هک  تسا 
 . (2) .تساه » نآ  تسد  ندرشفن »  » نکمم هار  اهنت  هک  دش  هجوتم  ینشور  هب  ناریا  دناوخ و  یم  ارف  ندرک (1) 

ار يدـیدج  تسایـس  زمره  هگنت ي  ندرک  دودـسم  ياج  هب  تشاد  قارع  ياـه  تسایـس  تیهاـم  فادـها و  زا  هک  یلیلحت  رد  ناریا 
زا هلحرم  نـیا  رد  .دوـب (3)  یتـیوک  یـشکتفن  هب  لـباقتم  هلمح ي  ناریا ، یماـقتنا  مادـقا  نیلوا  تـشهبیدرا 1363  رد  درک و  ذاـختا 

هلمح شکتفن  هب 53  قارع  لاـس 1363  رد  عومجم  رد  .دش (4)  یم  هدافتـسا  لثم  هب  هلباقم  يارب  شترا  ییاوه  ییایرد و  تامادـقا 
 . .دوب (5) شکتفن  هب 18  هلمح  ناریا  شنکاو  هک  یلاح  رد  درک 

تـسایس نیا  رب  اه  یقارع  میدرک ، ربص  یلیخ  ام  ایرد  رد  : » تفگ یلیلحت  یط  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  نییبت  رد  یمـشاه  ياـقآ 
رگا .میدرک  ربص  ام  یلو  دنهد ، رارق  فده  ار  تفن  ياه  هاچ  دننزب و  ار  ردانب  اه و  یتشک  دننک ، هدولآ  ار  تسیز  طیحم  هک  دـندوب 

تاعالطا اه ، کشوم  لوپ ، .تسین  اهنت  قارع  هک  میدـید  یلو  مینکن ، مادـقا  يراک  هب  اـم  هک  دوب  نکمم  دوب  اـهنت  هار  نیا  رد  قارع 
قارع هزادنا ي  هب  سراف  جیلخ  رد  هک  یناسک  .دنداد  یم  وا  هب  اه  تردـقربا  ای  رواجم  ياهروشک  ار  اهامیپاوه  ریـسم  یتح  یماظن و 

تـسایس میدیـسر  هطقن  نیا  هب  هک  یماگنه  اذل  .دنتـسه  کیرـش  اهریـسم  ندش  نماان  ای  اه  بآ  ندش  هدولآ  ار  اه  نآ  دنراد  یعفانم 
 . (6) .مییآ » یمرب  مه  رخآ  ات  میدمآرب و  مه  نآ  هدهع ي  زا  .میدرک  مالعا  ار  هبرض » لباقم  هبرض  »

رد ییاوه  هلمح ي  راب  تصش  هکنانچ  تفرگ ؛ رس  زا  كراخ  هب  ار  هدرتسگ  تالمح  زا  يدیدج  جوم  قارع  لاس 1364  ناتسبات  رد 
هک یتاراسخ  رب  هوالع  اریز  دش ؛ دیدشت  ناریا  ياه  ینارگن  تالمح ، نیا  اب  .دش  تبث  هام  شش  هرود ي  نیا 

192 ص :

ربامیپاوه وان  دراد ، هگن  زاب  ار  سراف  جـیلخ  کیژتارتسا  هاربآ  یتمیق  ره  هب  دوب  هداد  لوق  اـکیرما  اـه  شرازگ  یخرب  رباـنب  . 921 - 1
رباـمیپاوه واـن  سیلگنا  دـمآ و  دـنه  سوناـیقا  هـب  يزکرم  ییاـکیرما  زا  سراـف  جـیلخ  رد  نارحب  ینیب  شیپ  ساـسا  رب  اـکیرما  رجنر 

(. سرپدتیانوی يرازگربخ  شرازگ  ص 88 و 89 ، مجنپ ، ج  هعمج ، ياه  هبطخ   ) .داتسرف هقطنم  هب  ار  لبیسینونیا » »
ص 176. ذخأم 25 ، . 922 - 2

ص 32 و 33. ذخأم 188 ، . 923 - 3
ذخأم 94،190. . 924 - 4

ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 925 - 5
ذخأم 392. . 926 - 6
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دروـم ار  شکتفن  ناریا 14  و  شکتفن  قارع 33  هلحرم ، نیا  رد  .تشادـن  ینادـنچ  ریثأت  لثم  هب  هلباـقم  تسایـس  دوب  هدـش  لـمحتم 
ار دوخ  ياه  تسایـس  ناریا  اددجم  .درک (2)  زاـغآ  زمره  هگنت  رد  ار  اـه  یتشک  زا  یـسرزاب  ناریا  هجیتـن ، رد  .داد (1)  رارق  فدـه 

.دشاب تفن  رودص  هدامآ ي  دیابن  سک  چیه  يارب  سراف  جیلخ  مینک ، رداص  سراف  جیلخ  زا  تفن  میناوتن  ام  هک  يزور  : » درک مالعا 
 . (4) .دشاب » دهاوخ  یم  سک  ره  زا  الاح  دوش ، یم  هدز  مه  يرگید  یتشک  دوش  هدز  ام  زا  یتشک  کی   (3)

سراف جیلخ  هقطنم  رد  هاپس  ياه  تیلاعف  شرتسگ  رد  یفطع  هطقن ي  هاپـس  رد  ورین  هس  لیکـشت  يارب  ماما  نامرف  رویرهش 1364  رد 
رب نانچمه  یمشاه  ياقآ  .دنک (5)  لابند  ار  لثم  هب  هلباقم  ياه  تسایـس  هنیزه  مک  دـیدج و  ياه  شور  اب  مک و  تاناکما  اب  ات  دوب 

فعـض عضوم  زا  دشابن و  رداق  گنج  همادا  هب  ات  تسا  ناریا  یلام  تردق  فیعـضت  يداصتقا  راشف  زا  قارع  فدـه  هک  دوب  رظن  نیا 
ام داد  حیضوت  ناشیا  لاح ، نیع  رد  .دنک (6)  يراددوخ  تراسخ  نتفرگ  هلمج  زا  دوخ  ياه  هتـساوخ  زا  دنیـشنب و  هرکاذم  زیم  ياپ 

 . .مینز (7) یمن  مه  ام  دننز  یمن  اه  یقارع  مینک  ساسحا  هک  هظحل  نامه  میفلاخم و  سراف  جیلخ  رد  ینماان  ینز و  یتشک  اب 

دروم ار  شکتفن  ناریا 41  درک  هلمح  شکتفن  هب 66  قارع  هک  یلاح  رد  دش و  دراو  لثم  هب  هلباقم  هصرع ي  هب  هاپس  لاس 1365  رد 
هوالع .تفای (8)  شیازفا  دروم  هب 107  دعب  لاس  رد  یلو  دوب  دروم  اهنت 47  لاس 1364  رد  تالمح  دادعت  عقاو ، رد  .داد  رارق  هلمح 

دوخ ییایرد  هاگیاپ  نیا  زا  یتدم  يارب  ار  قارع  فرـصت و  ار  هیمعلا  هلکـسا ي  يالبرک 3 ، تایلمع  اب  لاس 1365  رد  هاپـس  نیا ، رب 
 . .درک (9) مورحم 

تفای شهاک  يا  هقباس  یب  وحن  هب  تفن  تمیق  لبق ، لاس  اـب  هسیاـقم  رد  اـه  شکتفن  هب  تـالمح  شیازفا  تازاوم  هب  لاس 1365  رد 
يارب نآ  مظعا  شخب  هـک  دوب (10)  رالد  درایلیم  شـش  اهنت  لاس  نیا  رد  ناریا  يزرا  دمآرد  .دیـسر  رالد  هب 6  رالد  زا 26  هکنانچ 

 . .دش (11) یم  هدافتسا  گنج  همادا ي 

193 ص :

ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 927 - 1
ص 35. ذخأم 188 ، . 928 - 2

.1364  / 6  / 22 مود ، هبطخ  ص 424 و 425 ، ذخأم 274 ، . 929 - 3
.1364  / 9 / 22 مود ، هبطخ  ص 199 ، ذخأم 349 ، . 930 - 4

ص 75. ذخأم 190 ، . 931 - 5
.1364  / 7  / 12 مود ، هبطخ  ص 21 و 22 . ذخأم 349 ، . 932 - 6
.1364  / 1  / 9 مود ، هبطخ  ص 58 و 59 ، ذخأم 274 ، . 933 - 7

ص 123. ذخأم 375 ، . 934 - 8
ص 95. ذخأم 190 ، . 935 - 9

ص 16. ، 1366  / 4  / 18 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 129 ، ذخأم 166 ، . 936 - 10
روشک يزرا  دمآرد  لاس 1365  رد  دیوگ : یم  یشرازگ  یط  سلجم  هللا  بزح  اب  هسلج  رد  لاس 1375  رد  یمتاخ  ياقآ  . 937 - 11
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.دـش هرادا  رالد  درایلیم  ود  اب  روشک  داد و  صاصتخا  حلـسم  ياهورین  هب  ار  دراـیلیم  هس  تلود  هک  دوب  رـالد  دراـیلیم  جـنپ  زا  رتـالاب 
(. 1375  / 12  / 9 تاعالطا ، همانزور ي  )
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اهرهش گنج  رد  لثم  هب  هلباقم 

هطقن نیا  هب  ناریا  اریز  تفرگ ؛ تروص  اهرهش  هب  هلمح  هیلوا ي  راشف  لمحت  زا  سپ  اهرهـش ، گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
مالـسا ار  نیا  هک  میتشادن  مینزب  ار  اج  دنچ  ام  هکنیا  زج  یهار  چـیه  دوش (1) و  یم  اه  ههبج  رد  فعض  ثعاب  هلئسم  نیا  هک  دیـسر 

گنج راعـش  مدرم  دوش و  مک  مدرم  تیاـمح  اـت  دـننک  تسرد  ینارحب  هک  دوب  نیا  اـه  نآ  حرط  .درک (2)  یم  زیوـجت  اـم  يارب  مه 
 . .دنهدن (4) رس  يزوریپ (3)  ات  گنج 

نارهت هب  قارع  ياهامیپاوه  تالمح  دش و  ماجنا  قارع  يزرم  ياهرهـش  رد  ادتبا  اهرهـش (5)  گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
زا يزرم  ياهرهـش  هژیو  هب  ناریا  ياهرهـش  هـب  قارع  تـالمح  هـچرگ  .دـش  رجنم  ناریا  فدـه  شور و  رییغت  هـب  دنفـسا 1363 ، رد 
هب .دز  مه  رب  ار  نارهت  رب  مکاح  یگدـنز  مظن  درک و  رت  هدـیچیپ  ار  عاضوا  نارهت  هب  هلمح ي  نکیل  دـش ، یم  ماـجنا  گـنج  يادـتبا 

رتدب یتلاح  چیه  گنج  نورد  رد  هک  منک  یم  فارتعا  نم  : » تفگ درک و  دای  اهرهـش  گنج  زا  یخلت  اب  یمـشاه  ياقآ  لیلد  نیمه 
دنگنج یم  ههبج  رد  اهزابرـس  : » درک هفاضا  ناشیا  .میراد » گنج  ام  هک  هدـماین  شیپ  ام  يارب  اهرهـش  ندز  زور  هدزناـپ  هد  نیمه  زا 

 . (6) ....و » تسه  هریغ  ضیرم و  دنقفاوم ، یضعب  دنفلاخم ، گنج  اب  الصا  ناشیاه  یضعب  دنتسه  اهرهش  رد  هک  یمدرم  یلو 

زا يدـیدج  جوم  قارع  هک  یلاح  رد  ردـب و  تایلمع  اب  نامزمه  1363 و   / 12 / 23 خیرات رد  ناریا  کشوم  نیلوا  ساـسا ، نیمه  رب 
ار نارهت  اهرهش و  هب  تالمح 

194 ص :

.1363  / 1  / 3 مود ، هبطخ  ص 26 ، ذخأم 392 ، . 938 - 1
.1363  / 3 / 25 مود ، هبطخ  ص 221 و 222 ، ذخأم 392 ، . 939 - 2

هکنیا ای  هحلاصم  ای  میرادن  رتشیب  هار  ود  ام  تفگ : دش  شخپ  دادغب  ویدار  زا  هک  ینانخـس  یط  ردب  تایلمع  زا  لبق  مادـص  . 940 - 3
.مینزب ار  ناریا  ياهرهش  دیاب  گنج  هلئسم ي  لح  يارب 

.1364  / 1  / 9 مود ، هبطخ  ص 47 و 48 ، ذخأم 274 ، . 941 - 4
طوطخ رد  ذوفن  يارب  ناریا  تیقفوم  مدـع  دـسیون : یم  دوخ  باـتک  رد  اهرهـش  گـنج  موـهفم  هراـبرد ي  شراـک  میارفا  . 942 - 5

هلمح دروم  ار  ناریا  ياهرهش  مامت  درک  دیدهت  قارع  ( 1363  ) لاس 1984 م زا  هکلب  دش  گنج  كرحت  مدـع  بجوم  قارع  یعافد 
مالعا تفرگن و  رارق  دیدهت  نیا  ریثأت  تحت  ناریا  .دـننک  هیلخت  ار  اهرهـش  ات  داد  تلهم  هتفه  کی  نایماظنریغ  هب  داد و  دـهاوخ  رارق 

.دش موسوم  اهرهـش » گنج   » نیلوا مان  هب  هک  دـش  تاعزانم  هب  رجنم  ناریا  خـساپ  قارع و  تالمح  .درک  دـهاوخ  لثم  هب  هلباقم  درک 
(. ص 30 و 31 یماظن ، لیلحت  کی  قارع ، ناریا و  گنج  )

.1364  / 1  / 16 ص 91 ، ذخأم 274 ، . 943 - 6
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هیاپ ي دـنلب  ماقم  کی  دـندش و  ریگلفاـغ  هلمح  نیا  زا  اـه  یقارع  .درک (1)  تباصا  دادـغب  رد  نیدـفار  کناب  هب  دوب ، هتفرگ  رـس  زا 
کی یناریا  ناراکبارخ  : » تفگ درک و  بیذکت  ار  دادـغب  هب  ناریا  یکـشوم  هلمح ي  اکیرما  راگنربخ  اب  ینفلت  هملاکم ي  رد  یقارع 

یتح  (2) .درکن » حورجم  ار  یـسک  یلو  دـناسر  بیـسآ  ناـمتخاس  هب  هک  دـندوب  هتـشاذگ  راـک  کـناب  ناـمتخاس  لـخاد  رد  بـمب 
هدوب یلخاد  يراجفنا  دادـغب  راـجفنا  هک  مینک  یم  تشادرب  نینچ  اـم  تفگ  زین  نتگنـشاو  رد  اـکیرما  هجراـخ ي  ترازو  يوگنخس 

 . .تسا (4) اعدا  کی  افرص  دادغب  هب  کشوم  باترپ  دنتشون  زین  تیوک  تاعوبطم  .نارابمب (3)  کی  هن  تسا و 

هرابرد ي .درک  فقوتم  ار  قارع  دـیدج  تالمح  هلئـسم  نیمه  دـنتفریذپ و  ار  دـیدج  تیعقاو  اه  یقارع  هیلوا ، ياه  یـسررب  زا  سپ 
رارق ناریا  رایتخا  رد  ار  يوروش  تخاس  داکـسا  ياـه  کـشوم  یبیل  هیروس و  درک ، مـالعا  یبرغ  ناـملآ  يرازگربخ  کـشوم ، عون 

يوروش تخاس  نیمز  هب  نیمز  ياه  کشوم  تشون  نوگاتنپ  تاماقم  زا  لقن  هب  زین  تیوک ، پاچ  سبقلا ، همانزور ي  .دنا (5)  هداد 
 . .تسا (6) هدش  هتفرگ  یبیل  زا  هک  تسا  داکسا  عون  زا 

رارقرب اهرهـش  گنج  رد  ار  يدیدج  هنزاوم ي  نکیل  دوب ، دودحم  دنچ  ره  هرامعلا  هرـصب و  دادـغب ، ياهرهـش  هب  یکـشوم  تالمح 
تالمح مجح  شیازفا  نامز و  ندش  ینالوط  اب  تیعضو  نیا  همادا ي  دیسر  یم  رظن  هب  درک و  یمن  ینیب  شیپ  ار  نآ  قارع  هک  درک 

ار يدیدج  لماع  دـیاب  قارع  تروص ، نیا  ریغ  رد  تشاد  دـهاوخ  زاب  اهرهـش  هب  هلمح ي  زا  ار  روشک  نآ  قارع ، ياهرهـش  هب  ناریا 
 . .دنک (7) هلداعم  دراو  اهرهش  گنج  رد 

هب هجوت  اب  اهرهـش و  هب  ددجم  هلمح ي  زا  روشک  نآ  نتخاس  فرـصنم  اهرهـش و  گنج  رد  قارع  نتـشادزاب  میکحت  تیوقت و  يارب 
رادفرط هک  ییاه  نآ  سدق  زور  رد  : » درک داهنشیپ  یمشاه  ياقآ  دننزب (8)  بقع  ههبج  تشپ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  فده  هکنیا 

دیاب گنج  نیا  دنراد  هدیقع  هک  ییاه  نآ  دنتسه ، گنج 

195 ص :

ص 124. ، 1363  / 12  / 23 یلیمحت ، گنج  لاس  نیمجنپ  رب  يرذگ  هاپس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  تاراشتنا  . 944 - 1
.نامه . 945 - 2
.نامه . 946 - 3
.نامه . 947 - 4
.نامه . 948 - 5
.نامه . 949 - 6

.دش یم  لابند  هبرجت  نیمه  ساسا  رب  نارهت  هب  هلمح  يارب  کشوم  هب  یبایتسد  يارب  قارع  شالت  . 950 - 7
ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 951 - 8
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يولهپ هداوناخ ي  نارادفرط  ای  دنرتدایز  تکلمم  رد  گنج  رادفرط  هک  دنمهفب  ام  نانمشد  ات  دنیایب  نوریب  زور  نآ  دنک ، ادیپ  همادا 
ار ناممدرم  مه  میسانشب ؛ ار  نامدوخ  مه   » هک تسا  نیا  يارب  مدرم  شنکاو  توعد و  نیا  دوب  دقتعم  یمشاه  ياقآ   (1) .نارگید » و 

 . (2) .دنسانشب » ار  ام  نارگید  مه  میسانشب ؛

ياهرهـش هب  هلمح  کشوم و  هب  ناریا  یبایتسد  دـمایپ  اب  هارمه  دوب ، راـظتنا  روصت و  دـح  زا  شیب  هک  سدـق ، زور  رد  مدرم  شنکاو 
نارهت هب  ار  قارع  تالمح   (4)  - (3) هرـصب ، ناراب  کشوم  هژیو  هب  قارع  تالمح  هب  ددجم  خساپ  هب  ناریا  دـیدهت  قارع و  گرزب 

.درک فقوتم 

دـش زاغآ  راکـشآ  هدرتسگ و  تروص  هب  ربیخ  تایلمع  اب  هک  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  ربارب  رد  ناریا  لـمعلا  سکع 
دهاوخن هنوگنیا   (5) درک »؟ ربص  دوش  یم  ایآ  دنهدب  همادا  اه  نآ  رگا  اما  مینکن  هدافتسا  ییایمیـش  بمب  هک  میدهعتم  ام  : » دوب نینچ 

نتخاس ظاحل  زا  ییایمیش  ياه  بمب  هلئـسم  دینادب  .دزاتب (6)  دهاوخ  یم  هک  هچ  ره  نادیم  نیا  رد  میهدـب  هزاجا  نمـشد  هب  هک  دوب 
 . .تسین (7) يراوشد  نادنچ  راک 

هنماد ي قارع  یلو  .دش  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  زا  عنام  ناریا  ینف  يداقتعا و  یقالخا -  ياه  تیدودحم  لاح ، نیع  رد 
هک داد  شرتسگ  اکیرما  هژیو  هب  یللملا ، نیب  قفاوت  اـه و  تیاـمح  زا  هدافتـسا  اـب  ینف و  ناوت  شیازفا  اـب  ار  دوخ  ییایمیـش  تـالمح 

.دوب قارع  میژر  تنایخ  جوا  هطقن ي  هچبلح  رهش  هب  ییایمیش  هلمح ي 

موس لصف  يریگ  هجیتن 

رد قارع  تاماکحتـسا  عضاوم و  هب  هلمح  اـب  گـنج  همادا ي  يارب  ناریا  یماـظن  ياوق  یمجاـهت  هیحور  یبسن و  ناوت  هدارا و  مزع و 
رد یلیئارـسا  يوسنارف و  ییاکیرما ، ياهورین  ياهرقم  رد  راجفنا  هلمج  زا  هنایمرواخ  رد  دـیدج  تالوحت  اـب  هارمه  فلتخم ، قطاـنم 

، هجیتن رد  دروآ و  دوجو  هب  ار  دیدج  ياه  ینارگن  نانبل ،

196 ص :

ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 952 - 1

ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 953 - 2
رـس زا  نارهت  هب  ار  دوخ  تالمح  زا  يدـیدج  رود  يوروش ، قیرط  زا  کشوم  هب  یبایتسد  اـب  لاس 1366  دنفـسا  رد  قارع  . 954 - 3

.تفرگ
.1363  / 3  / 25 مود ، هبطخ  ص 221 و 222 ، ذخأم 392 ، . 955 - 4

.1363  / 1  / 3 مود ، هبطخ  ص 26 و 27 ، دلج 1376،6 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 956 - 5
.1363  / 5  / 26 مود ، هبطخ  ص 339 و 340 ، نامه ، . 957 - 6

.نامه . 958 - 7
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.دیزگرب ناریا  قارع و  ربارب  رد  ار  يدیدج  يدربهار  ياه  تسایس  فادها و  هدنرب ، نودب  گنج  يژتارتسا  بوچراچ  رد  اکیرما 

ياه تیامح  اه و  کمک  .دوب  یفلتخم  دراوم  لماش  یتاغیلبت  یـسایس -  ياه  تیامح  رب  هوالع  قارع ، زا  اکیرما  يدربهار  تیاـمح 
حتف تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  .داد  شیازفا  رایـسب  ناریا  ربارب  رد  ار  قارع  یتاعالطا  يدـنمناوت  اهروشک  ریاس  اکیرما و  یتاعالطا 

.دش زاغآ  دادغب  رد  ایس  نامزاس  رتفد  رارقتسا  یتاعالطا و  تسشن  يرازگرب  اب  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک  نیبملا 

تیاـمح توریب ، رد  ییاـکیرما  ياـهورین  رقم  راـجفنا  یپ  رد  قارع و  تسکـش  زا  اـکیرما  ینارگن  شیازفا  ربـیخ و  تاـیلمع  زا  سپ 
.دـش زاغآ  هلحرم  نیا  رد  یگتفه  شرازگ  اب  هارمه  يا  هراوهام  ياه  سکع  لاسرا  تفرگ و  دوخ  هب  يا  هزات  داعبا  قارع  زا  اـکیرما 

ماجنا اکیرما  تاعالطا  کیرحت و  اب  ناریا  يداـصتقا  تاسیـسأت  زکارم و  هب  قارع  تـالمح  یتح  هک  دـش  شاـف  عوضوم  نیا  اهدـعب 
.تسا هدش 

.تسا هدوب  رالد  درایلیم  زا 120  شیب  عومجم  رد  غلبم  نیا  یلو  تسا  هدـشن  نشور  الماک  زونه  قارع  هب  یلاـم  ياـه  کـمک  مجح 
رارق قارع  رایتخا  رد  ار  يا  هدرتسگ  يرابتعا  یلام و  ياه  کمک  سراف ، جیلخ  ياهروشک  اب  هارمه  یبرغ  ياهروشک  ریاس  اکیرما و 

.دیامن نیمأت  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  قارع  ات  دنداد 

تیوقت رب  هوالع ، رما  نیا  .دـنداد  ماجنا  اهروشک  ریاس  يوالـسگوی و  هسنارف و  قباـس ،)  ) يوروش رتشیب  ار  یتاحیلـست  ياـه  کـمک 
.تخاس مهارف  ار  قارع  يژتارتسا  رییغت  هنیمز ي  تازیهجت ، تشابنا  اب  قارع ، یعافد  تردق 

رب ناریا  يراذگریثأت  تردق  يدنمناوت و  ناریا  هب  راشف  اب  هک  انعم  نیدب  .دـیزگرب  ناریا  يارب  ار  راشف  یـساملپید -  تسایـس  اکیرما 
نیمه بوچراچ  رد  .دـندوب  هرکاذـم  باب  شیاشگ  لابند  هب  اه  ییاکیرما  ناـمزمه  .دـنک  راـهم  ار  هقطنم  تـالوحت  گـنج و  دـنور 

یم لابند  گنج  مامتا  زا  سپ  ناریا  یـسایس  تالوحت  رب  نتـشاذگ  ریثأت  گنج و  هب  نداد  نایاپ  يارب  نیلراف  کم  يارجام  تساـیس 
.دش

قارع فدـه  اذـل  .دوب  گنج  مامتا  هرود  نیا  رد  شا  يژتارتسا  دوب و  نارگن  قطانم ، زا  یخرب  رد  ناریا  یبسن  ياه  يزوریپ  زا  قارع 
هب هلمح  زا 
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تالمح ناریا و  ياه  يزوریپ  راهم  يارب  ییایمیش  ياه  حالـس  هدرتسگ ي  يریگراک  هب  دوب و  گنج  ندرک  یللملا  نیب  اه  شکتفن 
.دوب نورد » زا  حلص   » يریگ لکش  روشک و  لخاد  رد  گنج  همادا ي  زا  یتیاضران  شرتسگ  يارب  اهرهش  هب  دیدج 

ياه حالس  زا  روشک  نیا  هدافتسا ي  قارع و  تالمح  هکنیا  نمـض  دوب  نارگن  گنج  ندش  یـشیاسرف  زا  دیدج  هلحرم ي  رد  ناریا 
هـصرع رد  تارییغت  يا  هراپ  نیـشیپ و  يژتارتسا  همادا ي  رد  ناریا  لیلد ، نیمه  هب  .تفای  شرتسگ  اـه ، شکتفن  هب  هلمح  ییاـیمیش و 

رییغت واف  رد  يزوریپ  اب  یـشیاسرف  گنج  زادنا  مشچ  .درک  لابند  اکیرما  اب  یناهنپ  هرکاذم ي  اب  هارمه  ار  واف  تایلمع  فلتخم ، ياه 
.تخیگنارب ار  يا  هدرتسگ  ياه  شنکاو  ناریا ، دوس  هب  هنزاوم  رییغت  ددجم  ناکما  تفای و 

دش ببـس  قباس )  ) يوروش يرادرب  هرهب  هقطنم و  ياهروشک  شنکاو  زا  اکیرما  ینارگن  نیلراف و  کم  يارجام  ياشفا  دنور  نیا  رد 
زا لاس 1365  تسخن  هام  شـش  هک  يا  هنوگ  هب  دـبای ، شیازفا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  اه  تیامح  هنماد ي  اـت 

.دوبن هسیاقم  لباق  گنج  زا  يا  هرود  چیه  اب  اهراشف  رظن 

فرـصت ياهدمایپ  اما  دشاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا  ققحت  يانعم  هب  دـناوت  یم  واف  رد  يزوریپ  دیـسر  یم  رظن  هب 
يالبرک 4، ياه  تایلمع  يارجا  هب  گنج  تشونرس  نییعت  يارب  شالت  لاح ، نیع  رد  .تسین  وگخـساپ  يژتارتسا  نیا  داد  ناشن  واف 

اهدعب هچنآ  لاح ، نیع  رد  .تشادن  یبولطم  هجیتن ي  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  مادک  چـیه  هک  دـش  رجنم  يالبرک 8  يالبرک 5 و 
رثأتم ناریا  یلامتحا  يزوریپ  گنج و  هنماد ي  شرتسگ  هب  تبـسن  ینارگن  زا  يا  هزادنا  ات  دش  ماجنا  یماظن  یـسایس و  هصرع ي  رد 

.دوب
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گنج نایاپ 

ناریا هب  یماظن  یللملا و  نیب  راشف  دیدشت 

تفای و يدـیدج  یللملا  نیب  هصخـشم  زین  دوخ  ینایاپ  عطقم  رد  قارع  ناریا و  گنج  : » دـسیون یم  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  ینوتنآ 
ياهدروخرب هب  المع  مادـقا  نیا  .دـندش  هقطنم  دراو  سراف  جـیلخ  تفن  نایرج  نیمـضت  يارب  يوروش  اـکیرما و  هک  دوب  یناـمز  نآ 

تامادـقا اب  نامزمه  .دـیماجنا  سراف  جـیلخ  بونج  ياه  تلود  یناریتشک  طوطخ  تینما  نیمأـت  يارب  اـکیرما ، ناریا و  نیب  ییاـیرد 
زین للم  نامزاس  اکیرما ، تامادقا  اب  نامزمه  .دیماجنا  سراف  جیلخ  بونج  ياه  تلود  یناریتشک  طوطخ  تینما  نیمأت  يارب  اکیرما ،

« .درک افیا  دش  یهتنم  گنج  رد  سب  شتآ  يرارقرب  هب  هک  یثداوح  لالخ  رد  ار  یمهم  شقن 

(. ص 21 قارع ، ناریا و  گنج  مود ، ج  نردم ، گنج  زا  ییاه  سرد  )

.دندیـشوک (1) قارع  رب  ناریا  يرترب  زا  يریگولج  يارب  گنج و  رد  اوق  هنزاوم ي  ظـفح  يارب  لاس 1365  رد  گرزب  ياه  تردق 
گنج ياه  هصخشم   (2) دـش ، ذاختا  هقطنم  رد  دوجوم  عضو  ظفح  يارب  یللملا  نیب  قفاوت  هیاپ ي  رب  هک  يژتارتسا ، نیا  ياهدـمایپ 

ياه هنیمز  هک  دروآ  دوجو  هب  قارع  ناریا و  نایم  هقطنم و  یللملا و  نیب  حطـس  رد  ار  يدیدج  دنور  داد و  لکـش  لاس 1366  رد  ار 
.تفرگ لکش  تالوحت  نیمه  رتسب  رد  گنج  همتاخ 

یم اهنت  دوب (3) و  نارگن  زین  یجراخ  هلخادم ي  زا  دوب ، هدش  دیماان  يا  هزادـنا  ات  قارع  رب  یعطق  يزوریپ  زا  ناریا  هک  لاح  نیع  رد 
موهفم عقاو ، رد  .دزاس  دعاقتم  مادص  فذـح  يارب  ار  روشک  نیا  نایماح  قارع ، یماظن  تیعـضو  نتخادـنا  هرطاخم  هب  اب  ات  دیـشوک 
يارجا رب  فده  نیا  ققحت  يارب  دوب و  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  وا و  فذح  نتـسناد و  زواجتم  ار  مادص  ناریا (4)  رظن  زا  يزوریپ 

روسفورپ رظن  ربانب  يالبرک 5  تایلمع  هجیتن ي  .تشاد  هیکت  يزوریپ  بسک  یماظن و  تایلمع 

199 ص :

اب گنج  رد  دـناوتب  ات  درک  کمک  قارع  هب  یلک  روط  هب  برغ  : » دـیوگ یم  یلیلحت  یط  گنج  مامتا  زا  سپ  ندـنل  ویدار  . 959 - 1
فارتعا اـم  « ) .دوش ناریا  عفن  هب  هقطنم  رد  تردـق  هنزاوم ي  ندروخ  مه  هب  زا  عناـم  درواـیب و  تسد  هب  ار  دوخ  یماـظن  يرترب  ناریا 

(. 1369  / 5 یس.یب.یب 3 /  ص 57 ، مینک ، یم 
فلار ص 171 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یـسایس  تنواعم  . 960 - 2

یسایس 1985 و 1986. میهافم  قارع : ناریا و  گنج  گنیک ،
ص 157 و 173 و 174. نامه ، . 961 - 3

يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 962 - 4
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

ص 74.
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زا ناریا  یتاـیلمع  هقطنم ي  يالبرک 5 ، زا  سپ  هکناـنچ  .درک (1)  مورحم  يزوریپ  عون  نیا  هب  یباـیتسد  زا  ار  ناریا  یتـح  یناـضمر 
.دش لقتنم  برغ  لامش  هب  بونج 

ياهزاین نیمأـت  تاحیلـست و  دـیرخ  يارب  يزرا  عباـنم  زا  يرادروخرب  یناـسنا و  يورین  يرترب  هیاـپ ي  رب  ار  ناریا  تردـق  هک  قارع 
نیا اـب  یلو  درک  یعیـسو  تـالمح  ناریا  تفن  لـماح  ياـه  شکتفن  ناریا و  يداـصتقا  ياـه  تخاـس  ریز  هب  تـسناد  یم  يداـصتقا 

زا ار  گنج  همادا ي  تردق  هک  دوبن  يا  هزادـنا  هب  اهراشف  اریز   (2) دزاس ؛ دعاقتم  سب  شتآ  شریذپ  هب  ار  ناریا  تسناوتن  تامادـقا 
بقع ای  دوخ  یعافد  عضاوم  ظفح  رد  یناوتاـن  اـب  قارع  ـالباقتم  یبسن و  يزوریپ  هب  یباـیتسد  اـب  ناریا  یفرط ، زا  .دـنک  بلـس  ناریا 
ماجنا سب و  شتآ  يرارقرب  هب  زگره  داد  یم  ناشن  هک  دندرک  رارقرب  ار  يا  هلداعم  هدـش ، فرـصت  عضاوم  زا  ناریا  ياهورین  ندـنار 
تردق زا  هدافتسا  رد  قارع  ییاناوت  نیبام  شکمشک  هب  گنج  نیا  : » نمزدرک هتـشون ي  هب  اریز   (3) دش ؛ دهاوخن  یهتنم  تارکاذم 

ییوس زا  قارع  لخاد  هب  مجاهت  تهج  هب  ینیمز  يورین  زا  هدافتـسا  رد  ناریا  ییاناوت  ییوس و  زا  ناریا  داصتقا  فیعـضت  يارب  ییاوه 
 . (4) .دش » لیدبت  رگید 

دـشاب و اجرباپ  ناریا  قارع و  روشک  ود  نایم  یماـظن  ياـه  تردـق  لداـعت  هک  یناـمز  اـت  هک  دـندوب  رظن  نیا  هب  نارگلیلحت  زا  یخرب 
زگره گنج  کیژتارتسا  عضو  دـنیامن  یم  يوریپ  نیعم  یکیژتارتسا  ياـه  يروئت  زا  روکذـم  روشک  ود  ره  هک  یناـمز  اـت  نینچمه 
ندرک رارقرب  راـظتنا  رد  هک  قارع  یعاـفد  يژتارتـسا  تسین و  نکمم  نآ  قیفوت  هک  ناریا  یمجاـهت  يژتارتـسا  اریز  دـنک ؛ یمن  رییغت 
هجیتن نیا  هب  اجیردـت  زین  اـه  سور  تسا  دـقتعم  یحابـصم  نیدـلا  یحم  .دـنراد (5)  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  درب ، یم  رـس  هب  حـلص 
ناریا یناسنا  يداصتقا و  عبانم  ییاهن  شیاسرف  ات  تسا و  هدیـسر  کیژتارتسا » تاپ   » تیعـضو هب  قارع  ناریا و  گـنج  هک  دندیـسر 

 . .تفای (6) دهاوخ  همادا  دریذپب  ار  کیتاملپید  یقفاوت  دزاس  یم  روبجم  ار  نآ  هک 

اهنت هن  رما  نیا  تسا و  هدش  لیکـشت  گنج  همادا ي  هب  يوق  نامیا  دهعت و  زا  ناریا  تردق  دندوب  دـقتعم  نارگلیلحت  زا  رگید  یخرب 
ماود ینالوط  گنج  رد  تسین (7)  یبسانم  نیزگیاج  شزومآ  یکدی و  تاعطق  یتاحیلست ، ياه  متسیس  يارب 
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ص ، 1366  / 7  / 1 یس.یب.یب ، ویدار   1366  / 7  / 2 هرامش 188 ، هژیو » شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 963 - 1
39 و 40.

پاچ لبقتـسملا ، هلجم  ص 33 ، يد 1363 ، مود  همین  ناهج ،» تاعوبطم  هدـیزگ   » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یمومع  طـباور  . 964 - 2
ربماسد 1985.  7 هسنارف ،

.نامه . 965 - 3
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنکاو ، ماـهاربآ  نـمزدرک و  ینوـتنآ  . 966 - 4

ص 270. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
.هلجملا یماظن  رگلیلحت  ملق  هب  گنج ، هدنیآ  لیروآ 1985 ، ناتسلگنا ، پاچ  هلجملا  ص 14 ، ذخأم 5 ، . 967 - 5

همجرت متشه ، لصف  فچابروگ ، ات  فنژرب  زا  قارع  ناریا و  گنج  قباس و  يوروش  ریهامج  داحتا  یحابصم ، نیدلا  یحم  . 968 - 6
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ص 14. رصن ، هاگرارق 
رفعج هـمجرت  مود ، تمـسق  گـنج ، زا  سپ  حلـص  نیبوـچ ، مارهـش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 969 - 7

.ناهاوخریخ
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، زنوسراپ ینوتنآ  .دـشاب (1)  دـناوت  یم  یکانرطخ  لماع  نوزفازور  یگتـسخ  تدـمزارد  رد  درک و  ینیب  شیپ  ناوت  یمن  ار  اـه  نآ 
: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  هاش ، نامز  رد  سیلگنا  ریفس  نیرخآ 

بالقنا هک  ینامز  ات  .دـش  دـهاوخ  نایناریا  تسکـش  ثعاب  دـتفیب  قاـفتا  رگا  هک  تسا  یلماـع  اـهنت  ناریا  مدرم  هیحور  رد  تارییغت  »
ناریا مدرم  یبـالقنا  هیحور ي  هک  یناـمز  اـت  دراد و  دوجو  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  یناـمز  اـت  تشاد ، دـهاوخ  دراد و  هک  دراد ، دوجو 
دوجو ماما  صخـش  زا  نآ و  زا  یمدرم  تیامح  بالقنا و  ات  نم  رظن  هب  .تشاد  دـهاوخ  همادا  گنج  دراد ، هک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

راتساوخ رگید  هورگ  وردنت و  بالقنا و  رودص  راتساوخ  یهورگ  دنراد ؛ دوجو  ناریا  رد  هورگ  ود  .دنک  یم  ادیپ  همادا  گنج  دراد 
 . (2) ...و » دنک  یم  هضبق  ار  تردق  لوا  هورگ  دوش  مامت  یماظن  يزوریپ  اب  گنج  رگا  .تسا  لخاد  رد  ندیشخب  مظن 

فرط هک  ناریا ، یماظن  ناوت  زا  نتساک  اریز  درک ؛ دراو  راشف  ناریا  هب  دیاب  هک  دوب  رظن  نیا  رب  اکیرما ، تقو  هجراخ ي  ریزو  زتلوش ،
گنج نیا  هب  نداد  نایاپ  اـم  فدـه  دوزفا  يو  .دزاس (3)  رـسیم  دـناوت  یم  ار  هرکاذـم  قیرط  زا  لح  هار  تسا ، گـنج  نیا  شکرس 

رد اکیرما  ياه  شـشوک  زا  یـشخب  لـیلد  نیمه  هب  .دشاب (4)  هتـشاد  يا  هدـنزاب  ای  زوریپ  فرط  روکذـم  گنج  کنیا  نودـب  تسا 
ناریا دـمآرد  ات  دوب  ناریا  اب  تراجت  تفن و  دـیرخ  زا  اه  تکرـش  نتـشادزاب  رد  یعـس  قارع  ناریا و  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  تهج 

نیمـضت لاـح  نیع  رد  ناریا و  ندرک  یثنخ  يارب  کـیژتارتسا  هنزاوم ي  يرارقرب  لاـبند  هب  شور  نیا  اـب  اـکیرما  .دبای (5)  شهاک 
 . .دوب (6) تفن  نایرج 

يا هزادنا  ات  گنج  همتاخ ي  هنیمز ي  يزاس  مهارف  گنج و  رب  مکاح  دنور  رد  رییغت  ترورض  دوجوم و  تیعضو  زا  قارع  یبایزرا 
رتمک نآ  هب  هتبلا  دوب و  توافتم 

201 ص :

ذخأم 3. . 970 - 1
.1367  / 1  / 12 ندنل ، ویدار  . 971 - 2

تیوک هب  قارع  هلمح ي  قارع و  ناریا و  گنج  مامتا  زا  سپ  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  قباـس  نالوئـسم  زا  رتناـه  تربار  . 972 - 3
زا بانتجا  يارب  میدش و  هابتشا  راچد  ناریا  یماظن  ناوت  هرابرد ي  دوخ  تابساحم  رد  ام  : » تفگ  N.N.C ینویزیولت هبحاصم ي  رد 

هماـنزور ي زا  لـقن  هـب  ص 137 ، مـینک ، یم  فارتـعا  اـم  « ) .میتفاـی شیارگ  قارع  تمـس  هـب  تعرــس  هـب  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ 
(. 1369  / 6 یمالسا 11 /  يروهمج 

ص 16. ، 1365  / 9  / 27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 973 - 4
داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 974 - 5

.1365  / 5  / 8 تسپ ، نتگنشاو  زا  لقن  هب  ص 393 و 394 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،
.1369  / 5  / 15 اکیرما ، ویدار  ص 58 ، ، 1370 يرنه ، هزوح  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم  . 975 - 6
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رد رییغت  هب  هجوت  زا  قارع ، يریذـپ  بیـسآ  ناریا و  يزوریپ  لامتحا  رب  ینبم  گنج  رب  مکاح  يا  هشیلک  ياضف  عقاو ، رد  .دـش  هجوت 
.دوب هدش  عنام  عاضوا  زا  قارع  یبایزرا  اهدنور و  یخرب 

یماگنه يزوریپ  نیا  دراد و  یگتـسب  زین  گنج  زا  لبق  لماوع  هب  هک  میقتـسم  لماوع  هب  اهنت  هن  گنج  رد  يزوریپ  دوب  دقتعم  مادص 
ناریا نالوئـسم  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  لیلحت  گنج  رد  ار  ناریا  فدـه  يو  .دوش (1)  هرادا  یبوخ  هب  گـنج  هک  دوش  یم  قـقحم 
دزاـس یم  هدوسرف  ار  روشک  نیا  دراد و  يرترب  قارع  رب  قارع  ربارب  هس  لداـعم  یتیعمج  اـب  اـه  نآ  روشک  دـنا  هدرک  روصت  نینچمه 
يارب ار  دوخ  ام  هک  یتروص  رد  .دنداد (3)  همادا  دوخ  تازواجت  هب  دوش  فیعض  نامز  لوط  رد  قارع  هک  دیما  نیا  هب  اه  یناریا   (2)

 . (4) .دوب » دهاوخ  هشیمه  گنج  هک  ییوگ  میا  هدرک  هدامآ  گنج 

یم ینوزفا  هب  ور  ناریا  رد  فلاخم  ضراعم و  ياهورین  درذگ  یم  نامز  هچ  ره  تفگ  یم  درک و  یم  لیلحت  ار  ناریا  عاضوا  مادـص 
، هسایسلا اب  هبحاصم  رد  نینچمه  يو  .دوش (5)  یم  رت  هدیچیپ  دبای و  یم  شیازفا  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، تالکشم  دراذگ و 
ای دنز  یم  ار  نآ  دیب  هک  یـسابل  دننام  هدیـسوپ و  هرابکی  ناریا  هک  تسا  نیا  داد  دهاوخ  يور  ناریا  رد  هچنآ  : » تفگ تیوک ، پاچ 

فیعض یجیردت  ییدنبنامز  بسح  رب  ناریا  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  دوش ، یم  هراپ  شبحاص  ندب  رد  ناهگان  دوش ، یم  هنهک  رایـسب 
دهاوخ لیلحت  هب  ار  دوخ  ياوق  ماـمت  ناریا  تسین  رداـق  تاـیح  همادا ي  هب  رگید  دـسوپ و  یم  هراـبکی  یلک  روط  هب  هکلب  دوش ، یمن 

 . (6) .دوش » یم  فقوتم  ناهگان  لحارم ، زا  يا  هلحرم  ره  رد  تکرح  رب  موادت  تردق  هک  يا  هنوگ  هب  درب 

دنتـسه قارع  كاخ  رد  اجنآ  اجنیا و  اه  یناریا  نونکا  : » تفگ درک و  هجوت  قارع  كاخ  رد  ناریا  یماـظن  ياوق  تفرـشیپ  هب  مادـص 
نآ هنوگچ  مناد  یمن  نم  .دینکن  التبم  ار  ام  دیریگب و  ار  ناتکاخ  دـییایب و  ادـخ  هب  ار  وت  دـنیوگ  یم  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نکیل 

 . (7) .دید » میهاوخ  ار  زور  نآ  میتسه و  اه  نآ  ام و  .تسا  حضاو  یبوخب  هک  دننیب  یمن  ار  زور 

202 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واـف ، اـت  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 976 - 1
هب لادم  ياطعا  مسارم  رد  مادص  ینارنخس  ص 87 ، قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادـص  ياه  ینارنخـس  ساسا  رب  ، 1368

.1366  / 3 خیرات 21 /  رد  ناهدنامرف 

ص 248 و 249. ذخأم 14 ، . 977 - 2
.1366  / 10  / 3 دادغب ، يدنکلا  ناتسریبد  رد  مادص  ینارنخس  ص 231 ، ذخأم 16 ، . 978 - 3

ص 111. ذخأم 16 ، . 979 - 4
.يدنکلا هسردم  رد  ینارنخس  ص 228 ، ذخأم 16 ، . 980 - 5

.1366  / 7  / 15 ص 256 ، ذخأم 16 ، . 981 - 6
.1366  / 2  / 3 ص 256 ، ذخأم 16 ، . 982 - 7
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ای تسا  هدش  مامت  گنج  ایآ  دـسرپ  یم  هک  راگنربخ  لاؤس  هب  همانعطق ي 598 ، بیوصت  هب  هجوت  اب  هسایـسلا ، اب  هبحاصم  رد  مادص 
؟ هن ای  هتفای  نایاپ  گنج  رگید  يانعم  هب  ایآ  اما  : » دیوگ یم  نینچ  يو  .ارچ  عقاو  رد  اما  هن ، يرهاظ  تروص  هب  دـهد : یم  خـساپ  هن ؟

یم لماک  نیقی  اب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  هدش (2) و  هتسکش  مهرد  مسینیمخ (1)  زا  هتفرگ  هیام  زواجت  هک  تسا  نیا  باوج 
 . (3) .میوگ »

رد قارع  كاـخ  زا  یقطاـنم  دـنچ  ره  تسا و  هدرک  هدوـسرف  ار  ناریا  ناوـت  يژرنا و  گـنج ، همادا ي  هک  تـسا  رظن  نـیا  رب  مادـص 
هتکن .دننک  یم  ینیشن  بقع  قطانم  نیا  زا  ناریا  ياهورین  ماجنارس  دبای و  یمن  همادا  تیعضو  نیا  یلو  تسا  ناریا  ياهورین  فرصت 
راهم يارب  یللملا  نیب  فالتئا  هک  ار  یتیرومأم  فده و  قطانم ، نیا  نداد  تسد  زا  لابق  رد  دوب  دـقتعم  مادـص  هک  تسا  نیا  مهم  ي 

.تسا هدش  زوریپ  قارع  رابتعا  نیا  هب  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخ  هب  دندوب ، هتشاذگ  شا  هدهع  رب  ناریا  بالقنا 

رظن هب  دوب و  یـساسا  یـشسرپ  لضعم و  گنج  همتاخ ي  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  ندـش و  جراخ  ینونک  تیعـضو  زا  لاح ، نیع  رد 
(4) .تسا » هدمآرد  گنج  عیرس  نایاپ  هیلوا ي  طرش  تروص  هب  قارع  عفن  هب  گنج  یماظن  هنزاوم ي  رد  یـساسا  رییغت   » دیـسر یم 

رییغت یمجاهت  يژتارتسا  هب  ار  دوخ  یعافد  يژتارتسا  برغ ، يوروش و  يدربهار  ياه  کمک  اهدومنهر و  بوچراـچ  رد  اـه  یقارع 
.دندوب یماظن  هنزاوم ي  رد  رییغت  تامجاهت و  زاغآ  يارب  بسانم  تصرف  راظتنا  رد  اهنت  دنداد و 

یناهج و نایماح  ریاس  اکیرما و  ینارگن  لماع  نیرت  مهم  نآ ، یلاـمتحا  يزوریپ  شرتسگ و  اـب  هارمه  قارع  ناریا و  گـنج  همادا ي 
تیقفوم لامتحا  هقطنم ، رد  یلصا  هلئـسم ي  : » دسیون یم  هنیمز  نیمه  رد  یلیلحت  یط  زمیات  كرویوین  ریبدرـس  .دوب  قارع  يا  هقطنم 

 . (5) .تسا » نآ  زا  یشان  نارحب  گنج و  رد  ناریا 

یجیردت راشف  : » دندرک یم  دیکأت  یبرغ  عبانم  یخرب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب 

203 ص :

.تسا یمالسا  بالقنا  جوم  روظنم  . 983 - 1
یلو .دش  مادص  يرب  یتاروصت  نینچ  بجوم  دوب ، بالقنا  اب  هلباقم  يارب  گرزب  ياه  تردق  رازبا  هک  مادـص ، تشونرـس  . 984 - 2

.دراد تحص  هزادنا  هچ  ات  لیلحت  نیا  دهد  یم  ناشن  مادص  قارع و  تشونرس  زورما 
.1366  / 7  / 15 ص 143 ، ذخأم 16 ، . 985 - 3

نیدلا یحم  ص 233 ، مود ، دـلج  عافد ، زواجت و  ياـه  هبنج  یـسانشزاب  عاـفد ، زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناـخریبد  . 986 - 4
.یحابصم

، بونج رد  اه  شـالت  نیرخآ  باتک 47 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامـش  زور  مافنادزی ، دومحم  يدیـشمج ، نیـسح  دـمحم  . 987 - 5
ص 27. ، 1381 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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شالت نداد  ماجنا  نآ  دراد و  ور  شیپ  رد  هار  کـی  طـقف  برغ   » (1) و .تسا » حلـص  تارکاذم  زاغآ  هب  ناریا  نتخاس  دعاقتم  دیلک 
هک دوب  رظن  نیا  رب  گنیک  فلار   (2) .تسا » گنج  همتاخ ي  يارب  وکـسم  اب  یگنهامه  الامتحا  کیتاملپید و  یماظن و  رتشیب  ياه 

ییایرد رورم  روبع و  يدازآ  دروم  رد  ررکم  ینلع  تادهعت  تسا : هدش  لیکـشت  مه  هب  هتـسباو  هبنج ي  هس  زا  هدحتم  تالایا  دربهار 
هب اـه ، هبنج  نیا  راـنک  رد  .يا  هقطنم  تردـق  هنزاوـم ي  ظـفح  یلحم و  نادـحتم  هب  ددـجم  نداد  ناـنیمطا  زمره ، هگنت ي  قـیرط  زا 

 . .تسا (3) زاین  زین  يوروش  هوقلاب ي  عفانم  ندرک  دودحم 

اکیرما تسایس  تفگ  يو  .دوب  مهم  هک  داد  یتاحیضوت  اکیرما  ياه  تسایس  فادها و  هرابرد ي  اکیرما ، تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو 
، دریگ یم  تروص  گنج  هب  نداد  نایاپ  تهج  رد  هک  ار  کیتاملپید  ياه  شـالت  هیلک ي  فرط ، کـی  زا  تسا ؛ هدوب  تهج  ود  رد 

دـشوک یم  رگید ، فرط  زا  دـنک و  یم  تیامح  دریگ  یم  گنج  همادا ي  رد  ار  ناریا  يولج  هک  ییاه  شالت  زا  بیقعت و  قیوشت و 
 . .دیامن (4) ینابیتشپ  دنوش ، یم  دیدهت  گنج  شرتسگ  همادا و  اب  هک  یبراحمریغ  ياهروشک  زا  ات 

اب گنج  رد  ناریا  دـهاوخ  یمن  اکیرما  تفگ : ناریا  هب  راشف  دـیدشت  ترورـض  ناریا و  اب  اکیرما  تابـسانم  هراـبرد ي  نینچمه  يو 
یتوافتم تلود  دیاب  نیا  زا  لبق  یلو  میـشاب  هتـشاد  هطبار  نآ  اب  ناریا  کیژتارتسا  تیعقوم  رطاخ  هب  تسیاب  یم  ام  .دوش  زوریپ  قارع 

 . .دیایب (5) راک  يور  ناریا  رد 

اب دـیدج  هماـنعطق ي  بیوصت  يارب  ار  يا  هدرتـسگ  یللملا  نیب  ياـه  شـالت  تینما  ياروش  قـیرط  زا  دـیدج ، هلحرم ي  رد  اـکیرما 
دوخ ياهورین  دودحم » میقتـسم و  يریگرد   » يارب ناریا  هب  یماظن  راشف  يارب  نیا ، رب  هوالع  .درک  زاغآ  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده 

نامزاسرد سراف  جـیلخ  رد  یماظن  روضح  اب  هلمج  زا  دوب ؛ ور  هبور  ییاه  شلاچ  عناوم و  اب  اـکیرما  .درک  مازعا  سراـف  جـیلخ  هب  ار 
هلخادـم ي سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  هدرتسگ ي  روضح  لیلد ، نیمه  هب  .داد  یم  شهاک  ار  هماـنعطق  رودـص  يارب  ییارگمه  لـلم 

.تفرگ تروص  یتفن  يراجت و  ياه  یتشک  دمآ  تفر و  نیمضت  اه و  شکتفن  تروکسا  ناونع  تحت  یماظن 

204 ص :

يروهمج يرازگربخ  ندنل ، ، 1366  / 6  / 10 هرامش 165 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 988 - 1
ص 10. ، 1366  / 6  / 9، یمالسا

نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 989 - 2
ص 146. ، 1376 نارهت ، یللملا 

ص 164. نامه ، . 990 - 3
ص 100 و 101. ، 1381 موس ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هچبلح ، ات  هچملش  نایدورد ، دمحم  . 991 - 4

ص 28 و 29. ذخأم 25 ، . 992 - 5

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 227 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_204_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_204_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_204_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_204_5
http://www.ghaemiyeh.com


خروم هینایب ي  اب  اددجم  هیروف 1987 م و  خـیرات 25  رد  ناگیر  تساوخرد  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  اکیرما  یللملا  نیب  شالت 
ندـناشک روظنم  هب  یللملا  نیب  تامادـقا  يربهر  ات  تساوخ  اـکیرما ، هجراـخ ي  ریزو  زتلوش ، زا  يو  .تفرگ (1)  ماـجنا  هیوناژ ،  23

هدزناپ هد ، زا  سپ  هک  درک  شاف  ار  عوضوم  نیا  دنومول  يوسنارف  همانزور ي  اهدـعب  .دریگ (2)  هدهع  هب  ار  هرکاذم  زیم  رس  رب  ناریا 
ياروش یمئاد  ياضعا  نیدرورف 1366 ) ات  يد 1365   ) م هیروف 1987  ات  هیوناژ  لصاف  دـح  رد  يالبرک 5 ، تایلمع  زاـغآ  زا  زور 

، اکیرما عافد  ریزو  رگربنیاو ، .دـندرک (3)  رازگرب  هسلج  هدزیـس  زا  شیب  رگیدـکی  هب  شیوخ  ياهرظن  نتخاس  کیدزن  يارب  تینما 
قفاوت مئاد  وضع  جـنپ  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیوناژ 1987 م  زا  تینما  ياروش  رد  اکیرما  هدرتسگ ي  شالت  هب  هراـشا  نمض 

نیا هب  فرط  ود  ات  دریگ  تروص  يرت  يدج  یللملا  نیب  تامادـقا  دـیاب  تسا و  هدـیماجنا  لوط  هب  هزادـنا  زا  شیب  گنج  هک  دـنراد 
تیامح ناریا  هیلع  يرابجا  تامادقا  لامعا  زا  ایوق  هدحتم  تالایا  روظنم  نیا  هب  ندیسر  يارب  درک : هفاضا  يو  .دنـشخب  نایاپ  گنج 

 . .دنک (4) یم 

يأر نودب  قفاوم و  يأر  هدزناپ  اب  هام 1366  ریت  رد  همانعطق ي 598  ماجنارس  ات  دش  ببس  حلص (5)  يرارقرب  يارب  اکیرما  يژتارتسا 
سراف جیلخ  رد  اکیرما  مچرپ  اب  اه  شکتفن  تروکـسا  همانعطق ، بیوصت  زا  سپ  زور  کی  .دسرب (6)  بیوصت  هب  عنتمم  فلاخم و 

سراـف و جـیلخ  هقطنم ي  رد  روضح  یماـظن  مرها  زا  هدافتـسا  رب  هوـالع  همانعطق ي 598  اب  ناریا  تقفاوم  يارب  اـکیرما  .دـش  زاـغآ 
میرحت اـب  يوروش  تفلاـخم  .درک  زاـغآ  ار  دوخ  شـالت  ناریا  میرحت  فدـه  اـب  مود  هماـنعطق ي  بیوصت  يارب  دـیدج ، تادـیدهت 

.دــش تـینما  ياروـش  ياـضعا  قـفاوت  اـکیرما و  تیقفوـم  زا  عناـم  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  اـب  ناریا  تارکاذــم  ناریا و  یتاحیلــست 
هب یتیقفوم  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  اه  يوروش  تقفاوم  ات  درک  رفـس  وکـسم  هب  اکیرما ، هجراخ  ترازو  یـسایس  نواعم  تساکامرآ ،

 . .درواین (7) تسد 

205 ص :

لدابت هرکاذم و  هام  شـش  زا  سپ  همانعطق  : » تفگ هام 1366  ریت  یـس  رد  همانعطق ي 598  بیوصت  زا  سپ  اـکیرما  ویدار  . 993 - 1
ش 123، هژیو ، ياه  شرازگ  هیرـشن ي  ا.ا.ج.خ ، « ) .دـش میظنت  هیهت و  ناهج  هدـمع ي  ياه  تختیاپ  رد  للم و  نامزاس  رقم  رد  رظن 

(. ص 150 ، 1366  / 4  / 29 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب 
ص 145. ذخأم 27 ، . 994 - 2

ص 36. ذخأم 25 ، . 995 - 3
ص 102. ذخأم 29 ، . 996 - 4

هنیباک ي دوب ، هدشن  یعطق  هیوناژ 1987 م  رد  هرـصب  طوقـس  هک  ینامز  ات  تسا  دقتعم  یناضمر  رگراک  هللا  حور  روسفرپ  . 997 - 5
.درک یمن  لابند  يدج  روط  هب  ار  حلص  يژتارتسا  ناگیر 

.نایدورد دمحم  گنج ، نایاپ  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 998 - 6
ص 36. ذخأم 25 ، . 999 - 7
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ياه یتشک  اه و  شکتفن  هب  هلمح  قارع  .دیشخب  موادت  سراف  جیلخ  رد  ار  يریگرد  شرتسگ  اکیرما  مچرپ  اب  اه  شکتفن  تروکسا 
هنماد و اجیردـت  قارع  تامادـقا  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  .درک  یم  لابند  ناریا  يداصتقا  هینب ي  فیعـضت  فدـه  اـب  ار  ناریا  يراـجت 

.داد شیازفا  ار  اه  يریگرد  مجح 

نآ ياه  تیاـمح  هب  تبـسن  ناریا  هک  درک  نارگن  ار  تیوک  واف (1)  هقطنم ي  فرـصت  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعقوم  نیا ، رب  هوـالع 
قارع دروآ و  تسد  هب  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رد  يدـیدج  يزوریپ  ناریا  هـک  یتیعـضو  رد  دـهد و  ناـشن  شنکاو  قارع  زا  روـشک 

اکیرما ترافس  زا  يد 1365 )  23  ) هیوناژ 1987 م هدزیس  خیرات  رد  تیوک  تلود  درک ، عورش  ار  اه  شکتفن  گنج  موس  هلحرم ي 
يوروش هب  تیوک  .دـنوش  رادروخرب  روشک  نیا  ییایرد  تیامح  زا  اکیرما  مچرپ  بصن  اب  تیوک  ياه  شکتفن  اـت  درک  تساوخرد 

روـشک نیا  اریز  دوـب ؛ هدرکن  یباـیزرا  ار  مچرپ  رییغت  زا  یـشان  تارطخ  اـکیرما  دـننامه  تیوـک  .داد (2)  یهباـشم  تساوـخرد  مه 
 . .درک (3) دهاوخن  هلباقم  اکیرما  يوروش و  ياه  نیمضت  هعومجم  اب  ناریا  دوب  نئمطم 

شلاچ اب  ناریا ، یلامتحا  يزوریپ  اب  هلباقم  گنج و  شرتسگ  هب  ور  دـنور  لرتنک  تیوک و  تساوخرد  هب  نداد  خـساپ  يارب  اـکیرما 
يارب هار  نیرت  عیرـس  الامتحا  ناریا ، اب  اکیرما  یماظن  میقتـسم  ییورایور  دـندوب  دـقتعم  نارظان  زا  یخرب  .دوب  ور  هبور  يدایز  ياـه 

یماظن تردـق  گنج ، رد  مود ، ههبج ي  شیاشگ  ییورایور و  نیا  رثا  رب  اریز   (4) دوب ؛ دـهاوخ  ناریا  قارع و  گنج  هب  نداد  نایاپ 
دندوب دقتعم  زین  اه  سور  .درک (5)  دـهاوخ  ذاختا  یعافد  عضوم  سراف ، جـیلخ  رد  یمجاهت  راتفر  ياج  هب  دور و  یم  لـیلحت  ناریا 

.دنهد همتاخ  گنج  هب  هلیسو  نیدب  ات  دنتسه (6)  ناریا  هب  میقتسم  تابرض  ندروآ  دراو  لابند  هب  اه  ییاکیرما 

206 ص :

تیوک و تساوخرد  نیب  دـسر  یم  رظن  هب  : » دنـسیون یم  دروم  نیا  رد  دوـخ  هلاـقم ي  رد  زرجار  لاـپ  نلماـگ و  تبازیلا  . 1000 - 1
زا یمهم  شخب  هـک  ار ، واـف  هریزج ي  هبـش  ناریا  هیروف 1986 م  رد  .تشاد  دوجو  یطاـبترا  قارع  ناریا و  ینیمز  گـنج  تیعـضو 

لیلد الامتحا  ...دـنتفرگ  رارق  تیوک  زرم  یکیدزن  رد  راب  نیلوا  يارب  ناریا  ياـهورین  هجیتن ، رد  .درک  فرـصت  تسا ، قارع  نیمزرس 
ار روشک  نیا  تینما  هک  دوب  گنج  هب  یللملا  نیب  هجوت  بلج  يارب  رتشیب  شتارداـص  زا  تظفاـحم  يارب  تیوک  دـعاسم  تساوخرد 

(. ص 161 مود ، ج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  باتک  « ) .تخادنا یم  هرطاخم  هب 
ص 311. ذخأم 7 ، . 1001 - 2
ص 313. ذخأم 7 ، . 1002 - 3

، وکسم ویدار  ص 19 و 20 ، ، 1366  / 4  / 25 هرامش 118 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1003 - 4
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1366  / 6  / 24

ص 20. نامه ، . 1004 - 5
6 وکسم ، ویدار  ص 12 و 13 ، ، 1366  / 4  / 7 هرامش 100 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1005 - 6

.1366  / 4 / 
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نیمه دوش و  یم  ریبعت  قارع  زا  راکشآ  ینابیتشپ  يانعم  هب  یتیوک  ياه  یتشک  زارف  رب  اکیرما  مچرپ  نتشارفارب  دوب  دقتعم  رجنیـسیک 
دمآ هک  تشاد  موهفم  یماگنه  اهنت  قارع  دوس  هب  یماظن  شیارگ  : » دسیون یم  يو  .دوش  یم  یقلت  اکیرما  دودحمان  دهعت  اتیهام  رما 

رد عطاق  جـیاتن  روشک  نآ  تامادـقا  درک و  یم  دـیدهت  راکـشآ  يدـج و  يا  هنوگ  هب  ناریا  سراـف ، جـیلخ  رد  ار  اـه  یتشک  تفر  و 
تـسد زا  ياه  یتشک  رامآ  هن  قارع و  ناریا و  ییایرد  گنج  تیهام  عون و  هن  رـضاح ، لاح  رد  .دروآ  یم  راـب  هب  گـنج  تشونرس 

 . (1) .دراذگ » یمن  هحص  رما  نیا  رب  هتفر 

يدج تارطاخم  لیلد  هب  اه  شکتفن  رگا  عقاو ، رد  .دنک  یم  یسررب  دقن و  ار  اکیرما  فادها  تیهام و  تاحیـضوت  نیا  اب  رجنیـسیک 
، دـنک یم  داجیا  دودـحمان  تادـهعت  هکنیا  رب  هوالع  اکیرما  میقتـسم  هلخادـم ي  دـنوش ، یم  تروکـسا  اه  یتشک  دـش  دـمآ و  يارب 

ضقانت هب  هلاقم  نیمه  رد  رجنیـسیک  .تسا  یتفن  يراـجت و  ياـه  یتشک  هب  هلمح  یلـصا  لـماع  هک  دوش  یم  یقلت  قارع  زا  تیاـمح 
زا تیامح  اب  رما  نیا  ارچ  تسا  اه  یتشک  دش  دـمآ و  نیمـضت  فدـه  رگا  هک  انعم  نیدـب  .دـنک  یم  هجوت  اکیرما  مادـقا  رد  دوجوم 

رگا هک  دریگ  یم  هجیتـن  سپـس  يو   (2) تسا ؟ هدرک  داـجیا  اـه  یتشک  دـمآ  تفر و  رد  ار  لـالخا  نیرتـشیب  هک  تسا  هارمه  قارع 
ریثأـت گـنج  ییاـهن  هجیتن ي  رد  اـت  دـنارتسگ  یم  یتیوک  ياـه  یتـشک  زارف  رب  ار  دوخ  تیاـمح  رتـچ  دـصق  نیا  هب  هدـحتم  تـالایا 
روضح رجنیـسیک  رظن  زا  .دـشاب  زین  دوخ  درکلمع  ياهدـمایپ  شریذـپ  هداـمآ  دـیاب  یلو  تسا  كرد  لـباق  قطنم  اـهنت  نیا  دراذـگب ،

رد ینیمز  گنج  دمایپ  ریگرد  اکیرما  یماظن  ژیتسرپ  دوش و  یم  یقلت  ناریا  یماظن  ندناوخ  هزرابم  هب  یعون  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما 
 . .دش (3) دهاوخ  روشک  نیا 

يارب ناریا  شالت  هنوگ  ره  دنناوت  یم  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  زمره  هگنت ي  نتـسب  يارب  ناریا  مادـقا  ضرف  اب  اکیرما  یماظن  ناحارط 
لصاح ار  يریگ  هجیتن  نیا  اه  ییاکیرما  .دننک  یثنخ  زور  دنچ  ضرع  رد  ار  هقطنم  زا  تفن  رودص  زا  يریگولج  ای  زمره  هگنت  نتسب 

ياهامیپاوه تیدودحم  دنتسناد : یم  لماع  راهچ 

207 ص :

سول هماـنزور  ص 29 ، رهم 1366 ، سراف ،» جـیلخ  نارحب  یلیمحت و  گـنج   » هماـن هژیو  لـک ، داتـس  یـسایس  تنواـعم  . 1006 - 1
.یلیمحت گنج  یساملپید و  هلاقم  ، 1987 ندنل ، پاچ  ناهیک  همجرت  زمیات ، سلجنآ 

ص 29. نامه ، . 1007 - 2
ص 29 و 30. نامه ، . 1008 - 3
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یکیدزن رد  ناریا  هناخپوت  عضاوم  مادـهنا  ناکما  ناریا ؛ یتشک  دـض  اوه و  هب  نیمز  ياه  کشوم  دودـحم  ییاراـک  ناریا ؛ یتاـیلمع 
 . .تسین (1) نکمم  یگداسب  نآ  ندرک  دودسم  دهد  یم  ناشن  زمره  هگنت ي  دایز  قمع  ضرع و  زمره ؛ هگنت ي 

يراک نینچ  تسا  دیعب  هدرکن و  هلمح  نونک  ات  گرزب  ياه  تردق  مچرپ  لماح  ياه  یتشک  هب  ناریا  درک  یم  لالدتـسا  زین  ناگیر 
ترازو نواعم  یفروم ، .درادن (2)  ار  اکیرما  ییایرد  يورین  اب  هلباقم  يارب  فراعتم  ییاوه  ییایرد و  تردق  ناریا  هوالع ، هب  .دـنکب 

هب روشک  نیا  هلمح ي  لاـمتحا  ناریا ، راـتفر  ندوـب  ینیب  شیپ  لـباقریغ  مغر  یلع  : » تفگ يا  هبحاـصم  یط  زین  اـکیرما ، هجراـخ ي 
 . (3) .درادن » دوجو  دننک  یم  لمح  ار  اکیرما  مچرپ  هک  ییاه  یتشک 

ندرک دودحم  يارب  هدیجنس (4)  هلباقم  قیرط  زا  ناریا  هب  یماظن  راشف  فده  اب  تروکسا  يارب  يریگ  میمـصت  تسا  نشور  هکنانچ 
ار مزال  تردـق  شنکاو  يارب  مادـقا ، نیا  ربارب  رد  ناریا  هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دوب و  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناریا و  ییاـناوت 

دهاوخ نایاپ  هب  اکیرما  لمع  راکتبا  اب  گنج  همانعطق ي 598 ، شریذپ  اب  دش و  دهاوخ  میلـست  راشف  نیا  ربارب  رد  ماجنارـس  درادن و 
.دیسر

، اه یتشک  مچرپ  رییغت  يارب  نیدرورف 1366 )  13  ) لیروآ 1987 م خیرات 2  رد  اکیرما  تیوک و  یمـسر  همانقفاوت ي  ربانب  ماجنارس 
نیتـسخن دـش (6) و  هتـشارفارب  یتـیوک  ياـه  شکتفن  رب  اـکیرما  مچرپ  نیلوا  ریت 1366 )  30  ) م يـالوج 1987  خـیرات 21  رد   (5)

.دش سراف  جیلخ  دراو  ریت 1366 )  31  ) يالوج 1987 م رد 22  هدـش  يدـنب  نامز  يزیر  همانرب  ساسا  رب  تروکـسا  تحت  ناوراک 
 . (7)

ربتکا متـشه  رد  هکناـنچ  .دوب (8)  اـکیرما  ناریا و  ياـهورین  ناـیم  ییاـهدروخرب  دـمآرد  شیپ  نیم ، اـب  نوـتجیرب  شکتفن  دروـخرب 
ناریا الباقتم  دندرک (9) و  يزادناریت  یناریا  ياه  قیاق  هب  ییاکیرما  ياهرتپوک  یله  رهم 1366 ) هدزناش  )

208 ص :

ص 202. ذخأم 7 ، . 1009 - 1

ص 312. ذخأم 7 ، . 1010 - 2
همجرت رذآ 1366 ،) ات  يد 1365   ) 1987 قارع -  ناریا و  گنج  رامش  هاگ  نارادساپ ، هاپس  داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  . 1011 - 3

ص 75. ، 1377 يدزیا ، زوریپ 
ص 628. ذخأم 7 ، . 1012 - 4
ص 313. ذخأم 7 ، . 1013 - 5
ص 332. ذخأم 7 ، . 1014 - 6
ص 235. ذخأم 7 ، . 1015 - 7

یسایس تاعلاطم  رتفد  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردـنآ  . 1016 - 8
ص 127. ، 1374 نارهت ، یللملا ، نیب  و 

ص 127 و 128. نامه ، . 1017 - 9
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نینچمه اکیرما  .تسا (1)  هدرک  يزادـناریت  اـکیرما  رتـپوک  یله  دـنورف  راـهچ  هب  رذآ ) لوا   ) ربـماون خـیرات 22  رد  درک  مـالعا  زین 
هدـنهد ي ناشن  ار  اکیرما  ناریا و  ییورایور  نارگلیلحت ، نارظان و  زا  يرایـسب  .داد (2)  رارق  مجاهت  دروم  ار  ناریا  یتفن  ياـهوکس 
یـسایس و هلحرم ي  هـب  دورو  یماـظن و  تاـیلمع  كرت  هماـنعطق و  شریذـپ  هـب  ناریا  ندرک  راداو  يارب  شنادـحتم  اـکیرما و  راـشف 

 . .دندرک (3) رکذ  یساملپید 

تشادن يریثأت  اه  یتشک  دش  دمآ و  يارب  تینما  داجیا  گنج و  هب  نداد  همتاخ  رد  اهنت  هن  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  روضح 
ذوفن شرتسگ  يدـج  دـیدهت  اب  درک  یمن  یمادـقا  اکیرما  رگا  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  درک ؛ دـیدشت  زین  ار  اـه  يریگرد  هنماد ي  هکلب 
شتآ شریذپ  هب  ناریا  ندرک  روبجم  گنج و  هب  نداد  همتاخ  رد  يا  هدمع  ریثأت  ناریا  اب  اکیرما  دروخرب  دـش و  یم  هجاوم  يوروش 
سفن گنج  هدـش و  رت  تابث  اب  سراف  جـیلخ  رد  عاضوا  اـه  شکتفن  تروکـسا  اـب  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یکـسنیژرب  .تشاد (4)  سب 

 . .دوش (5) زوریپ  دناوت  یمن  هک  تسا  هدرک  كرد  ناریا  دشک و  یم  ار  شرخآ  ياه 

ناریا يژتارتسا 

هراشا

قارع و تاماکحتـسا  عـضاوم و  رد  یماـظن  يورـشیپ  ياـه  يراوـشد  هدـهاشم  لاـس 1365 و  رد  گـنج  ياهدرواتـسد  اـه و  هنیزه 
ياـهراشف هنماد ي  مجح و  لاـس ، نیا  رد  .داد  لکـش  گـنج  هـب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  ناریا  هدارا  تـینهذ و  اجیردـت  نآ  ياهدـمایپ 

هب قارع  تالمح  رثا  رب  ناریا  يزرا  دـمآرد  اریز  تشاد ؛ رایـسب  شیازفا  هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  ناریا  هب  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ،
بیسآ نآ  ياشفا  اب  اکیرما  ناریا و  ناهنپ  یساملپید  .تفای (6)  شهاک  تدش  هب  اه  شکتفن 

209 ص :

ص 382 و 383. ذخأم 7 ، . 1018 - 1
یسانشراک همان  نایاپ  تینما ،» ياروش  همانعطق 598  شریذپ  يداصتقا و  یللملا  نیب  یلخاد و  ياهراشف  ، » یمالغ نسحم  . 1019 - 2

ص 117 و 118. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، مولع 
ص 443 و 444. شیدنارف ، ینارفغ ، اضرلادبع  همجرت  کپوا ، ناتساد  نایز ، ری  یپ  زا  لقن  ص 132 و 133 ، نامه ، . 1020 - 3

ص 625 و 626. ذخأم 7 ، . 1021 - 4
نارهت و 40 ، ص 39  ، 1366  / 7  / 5 هرامـش 191 ، هژیو ،» ياـه  شرازگ  هیرـشن ؛ یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  . 1022 - 5

.1366  / 7  / 4 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ 
هدراو تاراسخ  تفن و  ياه  تمیق  یمومع  شهاک  : » دسیون یم  بالقنا  زا  دعب  ناریا  داصتقا  یسررب  رد  یعرازم  ناندع  . 1023 - 6

شیازفا مغر  هب  تسا  نشور  .دـیماجنا  یتـفن  ياهدـمآرد  رایـسب  تفا  هـب  قارع  اـب  گـنج  ببـس  هـب  ناریا  تـفن  رودـص  تـیفرظ  رب 
هب لاس 1365 ، زا  تفن  تمیق  ناباتـش  تفا  سراف و  جـیلخ  رد  اه  شکتفن  گـنج  ات 1363 ، ياه 1361  لاس  نیب  یتفن  ياهدـمآرد 
هب دـینک  هاگن  « ) .دوب لاس 1356  دودح 40 % رد  یتفن  ياهدـمآرد  لاس 1366  رد  .داد  شهاـک  ار  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  تعرس 

(. هرامش 26 هعسوت ، گنهرف و  هلجم ي 
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رد گنج  تشونرـس  نییعت  يارب  عبانم  جیـسب  نیا ، رب  هوالع  .دـش  رجنم  قارع  زا  اکیرما  ياـه  تیاـمح  شیازفا  هب  رما  نیمه  دـید و 
تیعـضو لـیلد  هب  نآ  ینیزگیاـج  هک  درک  لـیمحت  ناریا  رب  ار  ینیگنـس  تاـفلت  هنیزه و  هکلب  دیـسرن  هجیتن  هب  اـهنت  هن  لاس 1365 ،

.دوب راوشد  روشک  يداصتقا 

رداق نآ  رد  هنخر ي  قارع و  یعافد  طوطخ  نتـسکش  مهرد  هب  یبسن  ياه  يزوریپ  اب  ناریا  هک  تیعقاو  نیا  رانک  رد  دـیدج  دـنیارف 
هب نداد  نایاپ  يارب  هک  درک  دـعاقتم  ار  قارع  نایماح  اجیردـت  سراف ، جـیلخ  رد  گنج  هنماد ي  شرتسگ  ياهدـمایپ  اب  هارمه  تسا 

 . .تسین (1) نکمم  گنج  هب  نداد  همتاخ  مهم ، نیا  ققحت  نودب  دننک و  نیمأت  ار  ناریا  ياه  هتساوخ  دیاب  گنج 

هب نداد  نایاپ  یماظن ، یـسایس -  دـیدج  تایعقاو  روهظ  نارگیزاب و  تاروصت  اهرواب و  رد  دـیدج  تارییغت  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد 
نارظن و بحاـص  زا  یخرب  تاحیـضوت  .دوـب  هارمه  یــسایس  ياهدـمایپ  هـنیزه و  اـب  ـالامتحا  راوـشد و  لاـس  تـفه  زا  سپ  گـنج 

اما دوب  هدـش  دـیماان  گنج  همتاخ ي  يارب  یماظن  لح  هار  زا  ناریا  لاس 1366  زییاپ  رد  تسا  دـقتعم  نیبوچ  .تسا  مهم  نارگلیلحت 
رییغت و هلزنم ي  هب  یـسایس  قیرط  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  اریز   (2) دوب ؛ رود  گنج  زا  یـصالخ  يارب  کیتاملپید  یلح  هار  زا  زونه 

لاح دوب ؛ نکمم  مادص  فذح  نتفرگ  هدیدان  اب  رییغت  نیا  .دوبن  نکمم  یناسآ  هب  هک  دش  یم  یبایزرا  ناریا  يژتارتسا  رد  یـشخرچ 
.تشاد هارمه  هب   (3) یـسایس » هنیزه ي   » یمادقا نینچ  .دوب  یماظن  يزوریپ  رب  هیکت  اب  مادص  فذـح  ناریا  يژتارتسا  راعـش و  هکنآ 

؛ تسین یناسآ  راک  نادـنچ  مه  حلـص  نتفریذـپ  یلو  دربب ، ار  گنج  دـناوت  یمن  رگید  ناریا  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  شاـخب  لوئاـش 
هتشک و هدیشک و  شود  هب  ار  گنج  نیگنس  راب  ناریا  مدرم  هدش ، یمیظع  ياه  يراکادف  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  اریز 

210 ص :

للم نامزاس  هک  میدناسر  ییاج  هب  ار  راک  میتفر و  شیپ  ردقنآ  گنج  موادت  رد  ماما  ریبدت  اب  : » دیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  . 1024 - 1
زا يریگولج  يارب  : » دـیوگ یم  ییاضر  ياـقآ  و  ص 6 ) ، 1378  / 11 / 7 ناریا ، همانزور  هبحاصم ي  « ) .دـهدب ار  اـم  قح  تفریذـپ 

(. ص 8 ، 1378  / 11  / 16 ناهیک ، همانزور ي  اب  هبحاصم  « ) .دنتشون ار  حلص  داهنشیپ  قارع ، تسکش 
ات انگنت  زا  گـنج  ناریا و  هلاـقم  نیبوچ ، مارهـش  ص 129 ، ناتسبات 1371 ، هرامش 10 ، یماظن » ياه  یـسررب   » همانلـصف . 1025 - 2

.سب شتآ 
.نامه . 1026 - 3
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عورـش تیلوئـسم  نییعت  زا  لـبق  هک  تشاد  رارـصا  هماـنعطق  : » دـیوگ یم  زین  لـیب  زمیج   (1) .دــنا » هداد  یناوارف  نیلوـلعم  حورجم و 
زین هسنارف  يرازگربخ   (2) .دریذـپب » ار  عضو  نیا  تسناوت  یمن  ناریا  هک  دوب  راکـشآ  الماک  دوشب ، رارقرب  سب  شتآ  دـیاب  گـنج ،
یم داـجیا  ناریا  يارب  یمیظع  يراوشد  یگنج ، تاـیلمع  همادا ي  : » تشون ناریا  يارب  نآ  ياـه  يراوـشد  گـنج و  زا  یلیلحت  یط 

ییزوریپ هب  نتفای  تسد  دیما  هب  هکنیا  ای  دیآ  تسد  هب  یـسایس  ای  کیتاملپید  لح  هار  دیاش  ات  دبای  یم  همادا  یـشیاسرف  گنج  .دنک 
زا ای  سراف  جیلخ  نارحب  هب  ندز  نماد  اب  قارع  هک  دراد  رب  رد  ار  رطخ  نیا  قش ، نیتسخن  .دـبای  شرتسگ  یگنج  ياه  تیلاعف  یماظن 

شوختسد نونکا  مه  هک  دراد  روشک  داصتقا  رب  یبولطمان  رایسب  راثآ  مود ، قش  .دیازفیب  دوخ  ياهراشف  رب  اهرهـش ، گنج  يریگرس 
ناریا ناربهر  .دزاس  یم  حرطم  تسا ، گنج  رد  ناریا  فعـض  هطقن ي  هک  ار  هحلـسا  نیمأت  هلئـسم  یکاـندرد  وحن  هب  تسا و  نارحب 

ار یگدنز  هنیزه ي  شیازفا  گنج  هنیزه ي  شیازفا  عون  ره  هک  دنراد  فوقو  رما  نیا  رب  دننک  باختنا  هک  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  ره 
 . (3) .دنهد » یم  لیکشت  ار  جیسب  يورین  هک  دنتسه  مدرم  زا  هتسد  نآ  اقیقد  نآ  ناینابرق  نیتسخن  هک  دوش  یم  بجوم 

يارب ار  ناریا  تسناوت  یم  تراسخ  تخادرپ  و  زواجتم » نییعت   » رب ینبم  ناریا  ياـه  هتـساوخ  زا  یـشخب  ندرک  نیمأـت  لاـح  نیع  رد 
ناشن تبثم  شنکاو  نآ  هب  ناریا  هک  دوب  فادها  نیمه  ققحت  يارب  عقاو  رد  للم  نامزاس  شالت  .دزاس  دـعاقتم  گنج  هب  نداد  نایاپ 

.داد

اکیرما یجیردـت  روضح  شیازفا  روشک ، نیا  تایرظن  نتفرگ  ناریا و  اب  لکریبد  سامت  قیرط  زا  للم  نامزاس  ياه  شـالت  اـب  هارمه 
هب للم  نامزاس  درکیور  رد  رییغت  رگید ، ترابع  هب  .دش  یم  یبایزرا  قارع  دوس  هب  دوب و  هدـننک  نارگن  ناریا  يارب  سراف  جـیلخ  رد 
رد ناریا  هب  راشف  سراف و  جیلخ  رد  روضح  يارب  اکیرما  باعرا  دیدهت و  تسایـس  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  ياه  هتـساوخ 
نآ ینارگن  لیلد  هب  اکیرما  روضح  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  یخرب  .دروآ  دوجو  هب  ناگدنریگ  میمصت  رد  ماهبا  شسرپ و  دوب و  ضقانت 

تسا و قارع  تسکش  زا  روشک 

211 ص :

، اکیرما ویدار  ص 13 و 14 ، ، 1366  / 7  / 19 هرامش 205 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1027 - 1
.1366  / 7  / 17

ص 418. ذخأم 24 ، . 1028 - 2
، هسنارف يرازگربخ  ص 8 ، ، 1366  / 6  / 30 هرامش 185 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1029 - 3

.1366  / 6  / 29
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يارب اکیرما  مادـقا  دنتـشاد  داـقتعا  رگید ، یخرب  .دریگ (1)  یم  تروـص  یمادـقا  نینچ  ناریا  هـب  راـشف  عاـضوا و  لرتـنک  يارب  اذـل 
تقو یللملا  نیب  نواعم  یناجیرال ، داوج  دمحم  .تسا  نآ  نتفریذپ  يارب  ناریا  هب  راشف  للم و  نامزاس  همانعطق ي  زا  یماظن  تیامح 
ياه بطق  یمامت  همانعطق ي 598 ، رودـص  زا  شیپ  : » دـیوگ یم  دوجوم  تاروصت  تالوحت و  تیهام  هراـبرد ي  هجراـخ ، ترازو 

، شنزرـس نآ  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یللملا  نیب  راشف  لوا  .دندرک  یهدـنامزاس  ار  نامزمه  راک  دـنچ  ناهج  تردـق 
یماـمت هک  سراـف  جـیلخ  رد  يا  هدـنناسرت  یماـظن  روضح  مود ، .دـش  روظنم  يداـصتقا  یتاحیلـست و  ظاـحل  هب  ناریا  میرحت  هیبنت و 
يزوریپ زا  يریگولج  يارب  گرزب  ياه  تردـق  هلخادـم  نامز  هک  دوب  نیا  یلک  تشادرب  .دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  نآ  رد  اه  تردـق 

زا ار  تصرف  نیا  زا  شیب  دیابن  دنک و  رییغت  دـیاب  اه  نآ  رظن  هب  هقطنم  یـسایس  ریوصت  هجیتن ، رد  تسا و  هدیـسر  ارف  گنج  رد  ناریا 
 . (2) .داد » تسد 

درک و هلباقم  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  یماظن  روضح  اب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  یـسایس  شالت  رب  هوـالع  ناریا  ساـسا ، نیمه  رب 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ثحب  همادا ي  رد  هک  درک  ارجا  یحارط و  برغ  لامش  هقطنم ي  رد  ار  گنج  همادا ي  يژتارتسا 

للم نامزاس  قیرط  زا  حلص 

همانعطق ي هب  ناریا  شنکاو  هرابرد ي  هک  یناسک  هب  خـساپ  رد  ناهیک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  تقو  هجراـخ  ریزو  یتیـالو  ياـقآ 
هتکن ي .دوب  رظان  همانعطق  بیوصت  رد  ناریا  يراکمه  شالت و  هب  هک  داد  یتاحیضوت  دننک ، یم  داقتنا  نآ  شریذپ  رد  ریخأت  598 و 

همانزور ) .دـنک یم  رکذ  للم » نامزاس  قیرط  زا  حلـص   » شریذـپ هلزنم  هب  ار  للم  نامزاس  اـب  راـک  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاـح 
(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ،

هلئسم ي دنچ  زا  رثأتم  همانعطق ي 598 ، رودـص  زا  سپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  للم  نامزاس  ياه  شـالت  هب  ناریا  تبثم  شنکاو 
يارب هکنآ  تسخن  .دوب  یساسا 

212 ص :

تلع زا  هک  یلاح  نیع  رد  دوب و  رظن  نیمه  رب  متاخ  هاگرارق  رد  روضح  ماگنه  هب  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  ییاضر  ياـقآ  . 1030 - 1
رد ییاضر  ياقآ  گـنج  ماـمتا  زا  دـعب  هتبلا  درک ؛ یم  حرط  ار  نآ  تشاد و  هجوت  زین  لـیلحت  نیا  هب  یلو  دیـسرپ  یم  اـکیرما  مادـقا 

رارق للم  نامزاس  حلص  داهنشیپ  هناوتـشپ ي  هقطنم ، رد  ار  شا  یماظن  روضح  اکیرما  هک  درک  هراشا  لیلحت  نیا  هب  ناهیک  اب  هبحاصم 
(. ص 8 نمهب 1378 ،  19  ) .داد

رانیمـس شرازگ  یلیمحت ، گنج  دروم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یللملا  نیب  كرحت  زا  لقن  هب  ص 148 ، ذخأم 54 ، . 1031 - 2
ص 13 و 14. يد 1366 ، هجراخ ، ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، ، 8
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ار دادغب  رگا  درک  راهظا  یمـشاه  ياقآ  ساسا ، نیمه  رب  .دـش  راوشد  اجیردـت  یماظن  يزوریپ  رب  هیکت  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا 
فیعـض قارع  رب  یماظن  يزوریپ  ناکما  هک  دوب  هدـش  داـجیا  روصت  نیا  عقاو ، رد  .درک  دـنهاوخ  هلمح  اـم  هب  متا  بمب  اـب  مریگب  مه 

هب لاـس 1363  زا  اـیناث  .داد  دـهاوخ  ناـشن  شنکاو  دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  يزوریپ  نیا  اـیند  دوش  لـصاح  رگا  یتح  تسا و 
زاغآ و للم  نامزاس  لک  ریبد  هژیو  هب  اهروشک و  زا  یخرب  اب  يراکمه  دش و  دیکأت  یللملا  نیب  یسایس و  هصرع ي  رد  لاعف  روضح 

دمآ دوجو  هب  یلک  عامجا  روصت و  نیا  قارع  ناریا و  نارگیزاب و  هیلک ي  يارب  اثلاث  .تشاد  یپ  رد  مه  ار  یتبثم  جـیاتن  دـش و  لابند 
درک و رییغت  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  لـلم  ناـمزاس  درکیور  هکنیا  همه  زا  رت  مهم  .تسا  هدیـسر  ارف  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناـمز  هک 

.درک مهارف  ناریا  يراکمه  تبثم و  شنکاو  يارب  ار  یبسانم  هنیمز ي  عوضوم ، نیمه 

همانعطق زپ  تخپ و  رد  ادتبا  نامه  زا  ام  : » دیوگ یم  همانعطق ي 598  بیوصت  رد  ناریا  شقن  هرابرد ي  ناریا  تقو  هجراـخ ي  ریزو 
اب راک  يارب  ناریا  هطـساو ي  هرابرد ي  يو  .میتفر » یمن  نآ  فرط  هب  الـصا  میتشادـن  لوبق  ار  نآ  ام  رگا  میتشاد و  هلخادـم  ي 598 

.دوب للم  نامزاس  رد  ناملآ  هدـنیامن  عطقم  نآ  رد  تینما  ياروش  اه و  یبرغ  اب  ام  هطـساو ي  : » دـیوگ یم  تینما  ياروش  اه و  یبرغ 
دنب ناشیا   (1) .میدرک » یم  لابند  ار  نامیاهراک  دحتم  للم  نامزاس  رد  ناملآ  یمئاد  هدنیامن  ریفس و  ناملآ ، هدنیامن ي  قیرط  زا  ام 

.دنک یم  رکذ  ناریا  شالت  لصاح  زواجتم  نییعت  رب  ینبم  ار  همانعطق  شش 

هب ناریا  خـساپ  .دـش  بیوصت  ءارآ  قاـفتا  هب  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروـش  رد  ریت 1366  خـیرات 30  رد  ماجنارـس  هماـنعطق ي 598 
رارق یللملا  نیب  یـسایس و  ياه  تیلاعف  نوناک  رد  سب  شتآ  يرارقرب  همانعطق و  شریذـپ  مالعا  هرابرد ي  للم  ناـمزاس  تساوخرد 
تبثم شنکاو  نآ  هب  تـشاد ، شقن  زواجتم (2)  نییعت  يارب  هتیمک  لیکـشت  هژیو  هب  هماـنعطق  ياهدـنب  میظنت  رد  نوچ  ناریا  .تفرگ 

 . .داد (3) ناشن 

213 ص :

ص 12. ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  . 1032 - 1
.1367  / 2  / 26 للم ، نامزاس  رد  ناریا  هدنیامن  یتالحم  رفعج  هبحاصم  . 1033 - 2

.گنج نایاپ  هچبلح و  ات  هچملش  زا  ياه  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 1034 - 3
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ار ناریا  ینوناق  ياه  هتساوخ  دناوت  یم  تسا و  یقطنم  يداوم  يواح  همانعطق ي 598  درک  مالعا  للم  نامزاس  رد  ناریا  تقو  ریفس 
حلـص ندروآ  ناغمرا  هب  نآ  فدـه  هک  ییاه  شالت  اب  نارهت  درک  مالعا  زین  ناریا  هجراخ ي  ریزو  تقو  نواعم  .دشاب (1)  وگخساپ 

 . .درک (2) دهاوخ  يراکمه  تسا  هقطنم  رد 

لکریبد رفس  ماگنه  .درک  ضارتعا  زواجتم ،» نییعت  هتیمک ي  لیکشت   » رب سب » شتآ  مدقت   » لیلد هب  همانعطق  ياهدنب  بیترت  هب  ناریا 
ار سب  شتآ  ناریا  تسا  هدشن  یفرعم  زواجتم  یتقو  ات  درک  نشور  ناشیا  يارب  ار  عوضوم  نیا  یمشاه  ياقآ  ناریا ، هب  للم  نامزاس 

دوـجو نآ  ياهدـمایپ  سب و  شتآ  هراـبرد ي  هک  یتاروـصت  گـنج و  زا  لاـس  تـفه  تشذـگ  زا  سپ  اریز   (3) تفریذپ ؛ دـهاوخن 
راکـشآ : » تفگ نامز  نامه  رد  نارگلیلحت  زا  یکی  .دوبن  نکمم  یگداسب  ناریا  يارب  ار  نآ  مادقا  میمـصت و  نیا  ذاختا   (4) تشاد ،

يو  (5) .تسا » راوشد  رایـسب  ناریا  يارب  نتـسنادن  زواجتم  ار  قارع  نیـسح و  مادـص  يرانکرب  نودـب  سب  شتآ  شریذـپ  هک  تسا 
زور دـنچ  یط  اکیرما  تساوخرد  قبط  دـناوت  یمن  دراد  هلاس  ییا 25  هشیر  دیـشک و  لوـط  لاـس  تفه  هک  یگنج  : » تفگ نینچمه 
لح يارب  يراکمه  هب  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  دوش  ادـیپ  یهار  نآ  يوربآ  ظفح  يارب  دوش و  هداد  تصرف  ناریا  هب  رگا  .دوش  ماـمت 

ناریا هک  دـسر  رظن  هب  نینچ  دـننک و  ریقحت  ار  ناریا  دـنهاوخب  اهروشک  ریاس  اـکیرما و  رگا  یلو  .دوب  دـهاوخ  لـیام  گـنج  هلئـسم 
زین سیلگنا ، پاـچ  تندـنپیدنیا ،  (6) .دـنک » یمن  يراـکمه  ناریا  تسین ، یعقاو  یبـالقنا  روـشک  کـی  تـسا و  هدروـخ  تـسکش 

ياـج هـب  قـطنم  ندـناشن  گـنج و  هـب  تبــسن  ناریا  رکفت  زرط  رد  لوـحت  داـجیا  يارب  دـیاب  نوـنکا  یناـهج  ياـه  تردـق  :» تشوـن
تارکاذم زاغآرـس  دناوت  یم  قارع  ندـش  هتخانـش  زواجتم  : » تسا هدـش  دـیکأت  هلاقم  نیا  رد  .دـننک » مهارف  یتالیهـست  یهاوخنوخ 

 . (7) .دشاب » تمارغ  تخادرپ  اهزرم و  نوماریپ 

214 ص :

.یس.یب.نا ینویزیولت  هکبش  اب  هبحاصم  ص 18 ، ، 1366  / 7  / 20 ناهیک ، همانزور  . 1035 - 1
ص 6. ، 1366  / 6  / 3 هرامش 158 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1036 - 2

ص 13. ، 1366  / 6  / 21 هرامش 176 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1037 - 3
هراشا عوضوم  نیا  هب  هدنـسیون  اب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  یط  هجراخ ، ترازو  قبـسا  ماقم  مئاق  یتراشب ، دـمحم  یلع  . 1038 - 4

زا میدرک  یم  روصت  میتشادـن و  دامتعا  سب  شتآ  هب  اذـل  میتشاد  نئوژ 1967  رد  ار  لیئارـسا  بارعا و  گنج  هبرجت ي  اـم  هک  درک 
(. 1378  / 9  / 10  ) .درادن دوجو  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  ناکما  قیرط  نیا 

.1366  / 6  / 20 یس.یب.یب ، ویدار  اب  يرهاط  ریما  هبحاصم  ص 9 ، نامه ، . 1039 - 5
ص 9. نامه ، . 1040 - 6

يرازگربخ ندنل  ص 13 ، ، 1366  / 6  / 20 هرامش 181 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1041 - 7
.1366  / 6  / 25 یمالسا ، يروهمج 
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همانعطق هب  خساپ  رد  دوب ، هدش  زاغآ  روشک  نیا  هب  راشف  اب  یللملا و  نیب  هنحص  رد  هک  يدیدج  یسایس  تیعضو  زا  رذگ  يارب  ناریا 
داد ناشن  شنکاو  ناریا  عضوم  هب  اکیرما  .درک (1)  يراددوخ  نآ  لماک  در  زا  سب ، شتآ  تساوخرد  هب  ییانتعا  یب  نمض  ي 598 
هب راشف  یتاحیلـست ، میرحت  فده  اب  للم  نامزاس  رد  دـیدج  همانعطق ي  بیوصت  يارب  شالت  سراف و  جـیلخ  رد  یماظن  روضح  اب  و 

، همانعطق طورـشم  شریذـپ  .دوب  مهم  هک  درک  یتامادـقا  اکیرما  ياه  شالت  اـه و  تسایـس  اـب  هلباـقم  رد  ناریا  .داد  شیازفا  ار  ناریا 
ياروش دناوت  یم  دنک  در  ار  همانعطق  ناریا  رگا  هک  درک  یم  روصت  اکیرما  اریز  داد ؛ رارق  يدـب  عضوم  رد  یـسایس  رظن  زا  ار  اکیرما 

 . .دزاس (2) راداو  لمعلا  سکع  هب  ناریا  ربارب  رد  ار  تینما 

همانعطق ي 598 اب  ام  : » دیوگ یم  یتیالو  .درک  يراکمه  همانعطق 598  ندش  ییارجا  دنور  رد  تفرـشیپ  يارب  لک  ریبد  اب  ادتبا  ناریا 
(3) .تسین » یندرک  نایب  یـشخب  تسا و  نایب  لباق  یـشخب  هک  دـش  یتاقفاوت  لـک و  ریبد  اـب  راـک  يارب  میدرک  ادـیپ  ینوناـق  ياـنبم 
ناریا و ياه  هتـساوخ  هب  هجوت  اب  دـیاب  یم  دروآ  تسد  هب  یتیقفوم  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  تساوخ  یم  رگا  للم  ناـمزاس  ـالباقتم 

 . .تخاس (4) مهارف  لک  ریبد  ياه  تیلاعف  موادت  يارب  ار  هنیمز  عوضوم  نیا  .دنک  لمع  روشک  نیا  تایرظن  نیمأت 

تایئزج مینیشنب  میتساوخ  یم  ام  : » دیوگ یم  للم  نامزاس  لک  ریبد  اب  راک  ترورـض  شور و  هرابرد ي  ناریا  تقو  هجراخ ي  ریزو 
ياه یگژیو  نیا  اب  تسـشن  یم  هرکاذـم  زیم  رـس  قارع  میدرک و  یم  فقوتم  ار  گنج  ام  رگا  .میناسرب  هجیتن  هب  ار  همانعطق  ییارجا 

فیلکت هک  میتفگ  یم  ام  .دمآ  یم  تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  هرکاذم  زیم  تشپ  زا  هک  دوبن  مولعم  تشاد ، قارع  هک  ینیب  شیپ  لباقریغ 
هچ دـنک ، نشور  تساوخ  یم  لک  ریبد  ییارجا  حرط  تساوخ ، یم  ار  نیمه  مه  للم  نامزاس  لک  ریبد  .دوشب  نشور  دـیاب  زیچ  همه 

دوخ تروـص  نیا  ریغ  رد  دریگ ؟ یم  تروـص  ارـس  هلداـبم  يزور  هچ  و  ینیـشن ؟ بقع  ندـش  لـماک  يزور  هچ  سب ؟ شتآ  يزور 
 . .دوبن (5) یندرک  ارجا  همانعطق 

215 ص :

زا يا  هناشن  زین  نآ  حالـصا  يارب  شالت  تینما و  ياروش  همانعطق  لـماک  ندرک  در  هب  ناریا  یلیم  یب  دـیوگ : یم  نیبوچ  . 1042 - 1
(. ص 7 ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، رابخا  همانزور ي   ) .دوب شیارگ  رد  رییغت 

.یتالحم رفعج  ص 16 ، ، 1367  / 2  / 26 ناهیک ، همانزور  . 1043 - 2
.1378  / 6  / 11 مج ، ماج  هرامش 14 ، ویدوتسا  یلدمه ، همانرب  . 1044 - 3

زا لقن  هب  ص 12 ، ، 1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ناریا ، هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  یسایس  خیرات  یتیالو ، ربکا  یلع  . 1045 - 4
.للم نامزاس  رد  ناریا  تقو  ریفس  یناسارخ  ییاجر  دیعس 

ص 12. ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  . 1046 - 5
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هک درک  نایب  اهدـنب  رد  ییاج  هباج  يارب  ار  شتایرظن  ناریا  همانعطق ي 598 ، ییارجا  حرط  هیهت ي  يارب  نارهت  هب  لک  ریبد  رفـس  اـب 
لک ریبد  تفرگ  ماجنا  هک  یتارکاذـم  اـب  نینچمه  .دوب (1)  سب  شتآ  رب  نآ  مدـقت  زواجتم و  نییعت  يارب  يا  هتیمک  لیکـشت  ناـمه 

زا تایئزج  رب  اـت  دوش  لیکـشت  یـصصخت  یهورگ  دـیاب  یتارکاذـم  هنوگ  ره  زا  شیپ  هک  درک  مـالعا  روشک  ود  ره  هب  يا  هماـن  یط 
قارع تلود  تفلاخم  اب  مه  داهنـشیپ  نیا  .میرادرب  ار  یلـصا  ياه  مدـق  ات  دوش  ثحب  یللملا  نیب  ياهدادرارق  زا  فلخت  دراوم  هلمج 

 . .دش (2) هجاوم 

هب ار  تیرومأم  نیا  درک  مالعا  يا  هینایب  رد  قارع  ناریا و  هب  هزور  راهچ  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  سیراپ  رد  للم  نامزاس  لک  ریبد 
دوخ شرازگ  يو  .مداد (3)  ماجنا  نکمم  حوطـس  نیرتالاب  رد  ییاهرادید  مدـناسر و  نایاپ  هب  للم  نامزاس  تینما  ياروش  ياضاقت 
هدوب دـیفم  متیرومأم  یلو  تسا  هنامرحم  ما  هتفگ  اروش  ياضعا  هب  نم  هچنآ  تفگ  ناراگنربخ  هب  درک و  میلـست  تینما  ياروش  هب  ار 

 . .تسا (4)

ياروش هب  لکریبد  شرازگ  باتزاب  دوب و  همانعطق  شریذپ  يانعم  هب  همانعطق ي 598  ندش  ییارجا  يارب  لک  ریبد  اب  ناریا  يراکمه 
تالماعت نیا ، رب  هوالع  .داد  تسکـش  ناریا  یتاحیلـست  میرحت  يارب  دـیدج  همانعطق ي  بیوصت  رد  ار  اکیرما  لـلم ، ناـمزاس  تینما 

دمحم تارکاذم  زا  سپ  هک  سراف ، جیلخ  رد  اکیرما  روضح  اب  تفلاخم  هرابرد ي  روشک  ود  قفاوت  هژیو  هب  يوروش  اب  ناریا  دـیدج 
ییازسب ریثأت  ناریا (6)  یتاحیلـست  میرحت  اب  يوروش  تفلاـخم  رد   (5) درک ، مالعا  ار  نآ  فمیـسارگ  وکـسم ، رد  یناـجیرال  داوج 
فقوتم للم  نامزاس  رد  ار  دوخ  ياه  شالت  دـیدج ، هماـنعطق ي  هنوگره  يوتو  يوروش و  تفلاـخم  لـیلد  هب  اـکیرما  اذـل  تشاد و 
ياروش هب  یـساملپید  يارب  يرتـشیب  تقو  تسا  هدرک  تقفاوـم  اـکیرما  : » تفگ اـکیرما ، تقو  هجراـخ  ریزو  زتـلوش ، هکناـنچ  .درک 

راهچ هجراخ  روما  ناریزو  اب  تاقالم  زا  سپ  يو  .دـبای » تسد  قارع  ناریا و  گنج  رد  سب  شتآ  هب  دـناوتب  دـیاش  ات  دـهدب  تینما 
همانعطق ي 598 هک  میتسه  نیا  يوجو  تسج  رد  ام  .میتسین  تازاجم  لابند  هب  ام  تفگ : ناراـگنربخ  هب  تینما  ياروش  یمئاد  وضع 

 . .دوش (7) هتفریذپ 

216 ص :

.یتالحم رفعج  ص 16 ، ، 1367  / 2  / 26 ناهیک ، همانزور  . 1047 - 1
.نامه . 1048 - 2

ص 9. ذخأم 71 ، . 1049 - 3
ص 7 و 8. هرامش 182 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1050 - 4

ص 10. ، 1366  / 6  / 19 هرامش 174 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1051 - 5
ص 36. ، 1366  / 8  / 7 هرامش 223 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1052 - 6

، سرپدتیشوسآ 1366 ص 22 و 23 ،  / 7  / 5 هرامش 191 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1053 - 7
.1366  / 7  / 4
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سراف جیلخ  رد  اکیرما  اب  هلباقم 

ریذپان کیکفت  سراف  جـیلخ  تینما   » هک دوب  دـقتعم  داد و  ناشن  شنکاو  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  ياهدادـخر  عیاقو و  ربارب  رد  ناریا 
زا ناریا  تفن  رودـص  هدـمع ي  شخب  .دوب (1)  دـهاوخن  راک  رد  یتینما  سک  چـیه  يارب  اـی  دراد  دوجو  همه  يارب  تینما  اـی  .تسا 
هب حلص ، ياهداهنشیپ  شریذپ  هب  نآ  ندرک  راداو  ناریا و  دمآرد  هدمع ي  عبنم  عطق  يارب  قارع  تفرگ و  یم  تروص  سراف  جیلخ 

لـصا  » ساسا رب  اهدادخر  نیا  هب  شنکاو  رد  ناریا  .درک  یم  هلمح  دوب ، ناریا  ياه  هنایاپ  اه  نآ  ءادـبم  دـصقم و  هک  ییاه  شکتفن 
رداق زمره  هگنت  زا  دوخ  تفن  رودص  هب  ناریا  رگا  درک  مالعا  امسر  درک (2) و  یم  راتفر  سراف » جیلخ  رد  تینما  يریذپان  کیکفت 

 . .تسب (3) دهاوخ  ار  نآ  دشابن 

یـشم طخ  ناریا  دش  ببـس  دیدج  ییا  ههبج  رد  ناریا  ندش  ریگرد  نآ و  یللملا  نیب  داعبا  زمره و  هگنت ي  ندش  دودسم  تارطاخم 
اجیردت یلو  .دوش (4)  عنام  گنج  ندش  یللملا  نیب  يارب  قارع  يژتارتسا  قیقحت  زا  ات  دنک  لیدعت  زمره  هگنت ي  نتـسب  رد  ار  دوخ 
تیعـضو رد  ار  ناریا  سراـف ، جـیلخ  رد  یماـظن  روـضح  شرتـسگ  يارب  اـکیرما  يزاـس  هنیمز  قارع و  تـالمح  هـنماد ي  شرتـسگ 

دیاب تسا و  هتفرگ  رارق  حلـص  گنج و  ربارب  رد  ناریا  دـندوب  دـقتعم  شاخب ، لوئاش  دـننام  نارگلیلحت ، زا  یخرب  .داد  رارق  يراوشد 
؛ دنک دیدهت  ار  سراف  جیلخ  ياهروشک  ای  دوش  میلـست  طرـش  دیق و  یب   » دـیاب ای  ناریا  دوب  دـقتعم  زین  نیبوچ  .دنیزگرب (5)  ار  یکی 

نیب روناـم  يارب  ار  دوخ  تیعقوم  تسین  رداـق  ناریا  دـبای و  ناـیاپ  دوش و  راـهم  گـنج  اـت  دـندروآ  یم  راـشف  تردـقربا  ود  ره  اریز 
 . (6) .دشخب » دوبهب  اه  تردقربا 

هیلک تسا و  هتفرگ  رارق  رترب  تیعقوم  رد  ناریا  روشک ، نیا  یناوتاـن  قارع و  رب  یماـظن  ياـهراشف  رثا  رب  هک  دوب  نیا  رب  ناریا  روـصت 
ینامز : » دیوگ یم  هنیمز  نیارد  یمشاه  ياقآ  .تسا  قارع  میژر  ظفح  ناریا و  اب  هلباقم  يارب  اهراشف 

217 ص :

یم 1984.  25 دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  ناریا  همان  ص 36 و 37 ، ذخأم 51 ، . 1054 - 1

یم 1984.  25 دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  ناریا  همان  ص 26 و 37 ، ذخأم 51 ، . 1055 - 2
کی اه  نآ  هک  اج  ره  میدرک -  باختنا  ار  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  : » دـیوگ یم  ناریا  تسایـس  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  . 1056 - 3

همانزور ي اب  وگو  تفگ  « ) .دش یم  هدز  ردنب  الباقتم  دندز ، یم  ار  ام  ردنب  رگا  .دـش  یم  هدز  اه  نآ  یتشک  کی  دـندز ، یم  یتشک 
(. ص 21 رهم 1382 ، هبنش 1  هس  داصتقا ، یساملپید و  تسایس ، سدقم ، عافد  هرابرد ي  يرهشمه 

ذخأم 10. . 1057 - 4
.1366  / 7  / 17 اکیرما ، ویدار  ص 12 ، ذخأم 60 ، . 1058 - 5

ذخأم 10. . 1059 - 6
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رکف نیا  هب  همه  هسنارف  ام ، یبونج  ناگیاسمه  هیـسور ، اکیرما ، میهد  یم  تسکـش  ار  قارع  اـم  دـندرک  ساـسحا  قارع  ناـیماح  هک 
هک ییاهن  طیارـش  رد  میتسین و  فرط  قارع  اب  طقف  ام  هک  دش  مولعم  .دروخب  تسکـش  دنراذگن  قارع  هب  رتشیب  کمک  اب  هک  دنداتفا 
رد روضح  زا  ار  اکیرما  فدـه  ناشیا   (1) .دـش » گنج  دراو  انلع  اکیرما  دـنوش و  گنج  دراو  تسا  نکمم  اه  یلیخ  تسا  يزوریپ 
دز ار  شمچرپ  دش ، گنج  دراو  امـسر  دوشب ، گنج  دراو  دش  روبجم  اکیرما  : » درک حیرـشت  اه  شکتفن  تروکـسا  سراف و  جـیلخ 
زا اکیرما  راتفر  رب  مکاح  قطنم   (2) .مینک » هلمح  اکیرما  مچرپ  لماح  ياه  یتشک  هب  مینکن  تئرج  ام  هک  تیوک  ياه  شکتفن  يور 

 . .دیگنج (3) یم  قارع  ياج  هب  اکیرما  عقاو  رد  دوب و  روشک  نیا  يزوریپ  زا  يریگولج  ناریا  رظن 

ام فرط  زا  دـنزن  ار  ام  یتشک  دـنکن و  ترارـش  قارع  رگا  : » درک مالعا  اکیرما ، مچرپ  اب  اـه  شکتفن  تروکـسا  زاـغآ  زا  لـبق  ناریا 
ندش یعطق  زا  سپ   (4) .دـشاب » هتـشاد  ار  يرگید  روشک  مچرپ  ای  اکیرما  مچرپ  یتشک  نیا  هاوخ  دوش  یمن  یتشک  چـیه  هب  ضرعت 

یم رگید  تعاس  دنچ  اکیرما  ناگوان  هک  دنتفگ  دنتفر و  ماما  تمدخ  نالوئسم  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  حیـضوت  ربانب  اکیرما ، روضح 
.منز یم  یج.یپ.رآ  اب  ار  یلوا  نامه  مشاب  امـش  ياج  نم  رگا  دـندومرف  ماما  مینک ؟ راک  هچ  ام  دوش ، یم  در  زمره  هگنت ي  زا  دـیآ 

ار يزیچ  نم  هن  دندومرف  ماما  .دیهد  روتـسد  هچ  ره  امـش  دـنیوگ  یم  نایاقآ  دـنیوگ ، یم  نایاقآ  هب  ار  نیا  ماما  هکنیا  ضحم  هب   (5)
 . .دیریگب (7) میمصت  ناتدوخ  دیاب  امش  منک (6) ،  لیمحت  امش  هب  مهاوخ  یمن 

218 ص :

.هریزجلا اب  وگو  تفگ  ص 9 ، ، 1378  / 11  / 9 ناگدازآ ، رصع  همانزور  . 1060 - 1
.مود هبطخ  ص 2 ، ، 1366  / 7  / 9 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 1061 - 2

ص 96 و نارهت ، ، 1380 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلـصم  اه و  تقیقح  يریفـس ، دوعـسم  . 1062 - 3
.97

.1366  / 4  / 24 ییاوه ، ناهیک  زا  لقن  هب  ص 110 ، ذخأم 54 ، . 1063 - 4
ماما هک  تسین  مرطاخ  نایرج  نیا  تایئزج  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  ناهیک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  یتیـالو  ياـقآ  . 1064 - 5
يزیچ ماما  يوس  زا  هک  مروآ  یمن  رطاخ  هب  هدنب  صاخ  دروم  نیا  رد  ....دینزن  هن  هک  دیوگب  یـسک  دینزب و  ار  یتشک  دنـشاب  هدومرف 

(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 « ) .دشاب هدرک  يرگید  لالدتسا  عافد  یلاع  ياروش  الباقتم  دشاب و  هدش  غالبا  عافد  یلاع  ياروش  هب 
اکیرما ياهورین  روضح  زا  سپ  دـنا : هدرک  نایب  يرگید  وحن  هب  ار  عوضوم  نیمه  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  ییاضر  ياـقآ  . 1065 - 6

نم رگا  هک  دندوب  هدومرف  هسلج  نآ  رد  ماما  .متـشادن  روضح  هسلج  نآ  رد  نم  هک  دش  لیکـشت  ماما  روضح  اب  يا  هسلج  هقطنم ، رد 
ات دیهدب  نامرف  دیتسه ، ربهر  امش  هک  دندوب  هتفگ  نایاقآ  .مدز  یم  دش  هقطنم  دراو  هک  ار  ییاکیرما  وان  نیتسخن  مدوب  امـش  ياج  هب 

همانزور ي  ) .مدز یم  ار  وان  مدوب  امـش  ياج  هب  رگا  .منک  لیمحت  ار  يا  هلئـسم  مهاوخ  یمن  هک  دندوب  هداد  خـساپ  ماما  دوش و  ارجا 
(. ص 16 ، 1378  / 12 / 14 زورما ، حبص 

دادرخ 1379. هاپس ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 1066 - 7
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ناشن شنکاو  اه  شکتفن  تروکـسا  ربارب  رد  ناریا  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  ییاـکیرما  دـننامه  نارگلیلحت  ناسانـشراک و  زا  يرایـسب 
یجراخ ياه  تردق  روضح  هناهب ي  زا  دنک  یم  شالت  درک (1) و  دهاوخ  دودحم  یظفل  تالمح  هب  ار  دوخ  یفالت  داد و  دـهاوخن 

تسا سراف  جیلخ  رد  اه  تردق  نیا  دوجو  رطاخ  هب  دیوگب  دنک و  هیجوت  ار  دوخ  عضو  هلیسو  نیدب  ات  دنک  هدافتـسا  سراف  جیلخرد 
 . .میوش (2) زوریپ  گنج  رد  میناوت  یمن  ام  هک 

یماظن یمادقا  اب  ات  دنا  هدـش  بیغرت  هزادـنا  هچ  ات  ناشفعـض  مغر  یلع  نایناریا  هک  میمهفب  تسا  نکمم  ریغ  تسا  دـقتعم  نمزدرک 
يرترب هب  ات  تشاذـگ  رانک  ار  دوخ  دـیدرت  کش و  ناریا  لاس 1366  راهب  ندیـسر  ارف  اب  یلو  .دـننزب (3)  کحم  ار  اکیرما  هدارا ي 

 . .دهد (4) نایاپ  اه  شکتفن  گنج  رد  قارع 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ناریا  دوب و  دودـحم  يا  هزادـنا  ات  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  اب  هلباقم  يارب  ناریا  يدـنمناوت  تاناکما و 
گنج مان  هب  یخرب  هک  درک  یحارط  ار  گنج  زا  يدـیدج  عون  لیلد  نیمه  هب  دـنک  تکرـش  اـکیرما  اـب  میقتـسم  دربن  رد  دـیابن  دوب 

زا ینارگن  يریگرد و  هب  اکیرما  یلیم  یب  .دـندیمان   (6) نراقتمان » دربن   » ار نآ  اهدـعب  دـندرک و  دای  نآ  زا   (5) ییایرد » یکیرچ -  »
ناریا هجوت  دروم  تاکن  زا  همه  دش ، یم  بوسحم  ییایرد  گرزب  فادـها  زا  هک  اکیرما  ییایرد  ناگوان  روضح  نینچمه  تافلت و 

.دندوب سراف  جیلخ  رد 

کشوم سراف ، جیلخ  ياه  بآ  رد  يزیر (8)  نیم  ییاناوت  الاب ، رایسب  رونام  تردق  اب  وردنت (7)  کبس و  ياه  قیاق  نتشاد  اب  ناریا 
مشیربا (10) و مرک  ياه (9) 

219 ص :

.نیبوچ مارهش  ص 48 ، ، 1366  / 7 هرامش 30 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1067 - 1
.نامه . 1068 - 2

ص 325 و 326. ذخأم 7 ، . 1069 - 3
ص 321. ذخأم 7 ، . 1070 - 4

ص 321. نمزدرک ، . 1071 - 5
شیپ لباقریغ  ياهدرکیور  يریگراک  هب  : » تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نراقتمان  گنج  اکیرما  شترا  كرتشم  داتس  . 1072 - 6
قیرط زا  وا ، ریذـپ  بیـسآ  طاقن  زا  يرادرب  هرهب  لاح ، نیع  رد  نمـشد و  ياوق  فیعـضت  ای  ندومن  یثنخ  يارب  فراعتم  ریغ  اـی  ینیب 

لوا پاچ  نارهت ، هاپس ، گنج  یلاع  هرود ي  يزنکم ، تنک  نراقتمان ، گنج  « ) .هنارکتبم ياه  شور  ای  راظتنا  لباقریغ  ياه  يروانف 
(. ص 4 و 5 ، 1382

عادـبا ار  وردـنت  ياه  قیاق  درک  هلمح  ام  ياه  شکتفن  هب  قارع  یتقو  دـیوگ  یم  هاپـس ، تقو  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  . 1073 - 7
(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش ي  شتآ -  هداجس ي  ینویزیولت  همانرب  طبض   ) .میدرک

ص 319. ذخأم 7 ، . 1074 - 8
رد تقو ، ریزو  تـسخن  يوـسوم ، نیـسحریم  سدـنهم  مـشیربا  مرک  ياـه  کـشوم  زا  ناریا  يرادروـخرب  مـالعا  زا  سپ  . 1075 - 9
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نیرخآ « ) .میدرک مالعا  ایرد  هب  لحاس  ياـه  کـشوم  زا  هدافتـسا  رد  ار  دوخ  تردـق  امـسر  واـف  حـتف  زا  سپ  : » تفگ يا  هبحاـصم 
(. 1366  / 1  / 5 ص 29 ، بونج ، رد  اه  شالت 

ص 318. ذخأم 7 ، . 1076 - 10
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یمهم تردق  ناتسبرع  تیوک و  هژیو  هب  قارع  يا  هقطنم  نایماح  هب  راشف  لامعا  واف (1) و  هقطنم ي  رب  ءاکتا  اب  اه  نآ  زا  هدافتسا ي 
.دمآ یم  رامش  هب 

ترورض نآ  زا  رت  مهم  رویرهش 1364 و  رد  ماما  نامرف  اب  هاپس  ینیمز  ییاوه و  ییایرد ، يورین  هس  لیکـشت  لیلد  هب  هلحرم ، نیا  رد 
رد .تشاد (2)  اکیرما  اب  هلباقم  رد  يروحم  شقن  هاپـس  سراف ، جـیلخ  هقطنم ي  رد  اـکیرما  قارع و  تادـیدهت  اـب  بساـنم  دروخرب 
هب هلمح  يارب  ناریا  یمالـسا  میژر  لبق  لاس  کی  ات  : » تفگ درک و  هجوت  هاپـس  شقنو  دیدج  تارییغت  هب  اکیرما  ویدار  نامز ، نامه 
یم وردنت  ياه  قیاق  دوجو  هب  هجوت  اب  سپس  .درک » یم  هدافتـسا  یگنج  ياه  یتشک  هدنگنج و  ياه  تج  رتپوک ، یله  زا  اه  یتشک 

دربراک هک  دنداقتعا  نیا  رب  دنوش ، یم  راوس  اه  قیاق  نیا  هب  بالقنا  نارادساپ  طقف  ارهاظ  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  نارگلیلحت  : » دیوگ
طقف ناریا  تادیدهت  نامز  نیا  رد  : » دسیون یم  زین  نمزدرک   (3) .تسا » اه  شکتفن  گنج  رد  نارادساپ  هب  شقن  نداد  اه  قیاق  نیا 

، دوب هدش  داجیا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  اب  هک  دیدج  ییایرد  يورین  ياه  ییاناوت  هب  رتشیب  هکلب  دش  یمن  دودحم  شیاه  کشوم  هب 
وردنت ياه  قیاق  تالمح  زا  يرایسب  دسیون : یم  نمزدرک  هاپس ، یتایلمع  هویش ي  اه و  هاگیاپ  هرابرد ي  یتح   (4) .دش » یم  طوبرم 

نیب هار ، طساوا  رد  یسراف  کچوک  هریزج ي  رد  هاگیاپ  نیا  دش و  یم  تیاده  ناتسبرع  نیرحب و  یکیدزن  رد  هاپـس  هاگیاپ  کی  زا 
ریازج یکیدزن  رد  یتفن  يوکـس  کی  زا  نینچمه  هاپـس  ییایرد  ییورین  ياهدحاو  .دوب  يدوعـس  ناتـسبرع  لامـش  یناریا و  لحاوس 

ار شکتفن  دـصق  تیوـه و  ادـتبا  هک  دوـب  تروـص  نیا  هب  اـه  نآ  هلمح  هویـش ي  .دـندرک  یم  هدافتـسا  كرـال  یـسوموبا و  يریس ،
الومعم یتالمح  نینچ  رد  اه  نآ  .دنداد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  دنتـشگ و  یمرب  دعب  تعاس  دنچ  سپـس  دندرک و  یم  ییاسانش 
هاگتماقا اراکشآ  درک  یمن  دراو  یتشک  هب  يدج  تاراسخ  اه  حالس  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دندرک و  یم  هدافتسا  کشوم  لسلـسم و  زا 

 . .دنداد (5) یم  رارق  فده  ار  همدخ 

220 ص :

.1366  / 7  / 13 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  يوفص ، میحر  رادرس  . 1077 - 1
ارم یمـشاه  ياقآ  يالبرک 5  تاـیلمع  طـسو  رد  : » دـیوگ یم  هاپـس ، ییاـیرد  يورین  تقو  هدـنامرف ي  ییـالع ، رادرـس  . 1078 - 2

«. .میدرک زاغآ  ار  اه  یحارط  یسررب و  میداد و  تبثم  خساپ  دینک ؟ تیلاعف  سراف  جیلخ  رد  دیراد  یگدامآ  تفگ : تساوخ و 
، اکیرما ویدار  ص 34 و 35 ، ، 1366  / 7  / 21 هرامش 207 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1079 - 3

.1366  / 7  / 20
ص 318. ذخأم 7 ، . 1080 - 4
ص 322. ذخأم 7 ، . 1081 - 5
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هلزنم ي هب  نیا  درک و  تباـصا  نیم  اـب  نوـتجیرب  شکتفن  ماـگ ، نیلوا  رد  ریت 1366 ، خیرات 31  رد  اه  شکتفن  تروکـسا  عورـش  اب 
: درک راهظا  ینانخس  یط  هلصافالب  ماما  .دوب (1)  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ناریا و  ییورایور  زاغآ 

ایند .دهد  یم  قوس  نانآ  دوخ  هیلع  هتساوخان  نارحب  رطخ و  نوناک  هب  ار  هقطنم  سراف ، جیلخ  رد  نالوج  همادا ي  هک  دنشاب  نئمطم  »
میا هدامآ  مه  ام  تسا  هدرک  یتعنـص  يراجت و  يداصتقا و  تالداعم  همه ي  ندروخ  مه  هب  تفن و  نارحب  هداـمآ ي  ار  شدوخ  رگا 

 . (2) .تسا » هدامآ  تایلمع  يارب  زیچ  همه  میا و  هتسب  مکحم  ار  اهدنبرمک  و 

ار يا  هلمح  چیه  تیلوئسم  ام  .دروخ  یم  هبرض  قارع  ياکرش  یتشک  دنیبب  هبرض  ام  یتشک  رگا  میتفگ  ام  : » تفگ زین  یمـشاه  ياقآ 
 . (3) .میریگ » یمن  هدهع  رب 

يدعب تاهابتـشا  ناریا  رگا  دـش و  مامت  اکیرما  ررـض  هب  یـسایس  ظاحل  زا  نوتجیرب  یتشک  هثداح ي  دـندقتعم  نارگلیلحت  زا  یخرب 
همادا لباقتم  تالمح  اب  اـکیرما  ناریا و  يریگرد  تروص ، ره  رد  .دش (4)  یم  رتشیب  ررـض  نیا  دـش  یمن  بکترم  ار  هنایوج  یفالت 

یلو دوب  سراف  جیلخ  رد  اه  یتشک  دـش  دـمآ و  تینما  نیمأت  اه و  شکتفن  تروکـسا  شفدـه  اکیرما  هچرگ  هلحرم ، نیا  رد  .تفای 
 . .تفای (5) شیازفا  هتشذگ  اب  هسیاقم  رد  اه  يریگرد  هنماد ي  دهد  یم  ناشن  اهرامآ 

فده هب 179  رامآ  نیا  ( 1366  ) لاس 1987 م رد  یلو  دش  هلمح  ییایرد  فده  هب 111  اعمج  ( 1365  ) لاس 1986 م هک  یلاح  رد 
66 لبق ، لاس  رد  رامآ  نیا  هک  یلاح  رد  داد  رارق  هلمح  دروم  ناریا  ار  فدـه  قارع و 91  ار  فده  دادعت 88  نیا  زا  تفای ؛ شیازفا 
تیوک (7) و رد  نکیرما  ناپ  ییاـمیپاوه  رتفد  راـجفنا  نیا ، رب  هوـالع  .دوب (6)  ناریا  يوس  زا  فدـه  قارع و 45  يوس  زات  فدـه 

لابند هب  ار  يرتشیب  ینماان  نآ ، تیهام  فادـها و  لیلد  هب  اـکیرما  روضح  داد  ناـشن  تیوک (8)  يدمحالا  ردـنب  هب  کشوم  تباصا 
.داد

221 ص :

، دوب هتفای  تسد  اکیرما  لاـبق  رد  مهم  یلو  دودـحم  تیقفوم  ود  هب  ناریا  ییوراـیور ، نیا  زا  لـبق  تسا  دـقتعم  نمزدرک  . 1082 - 1
رد راجفنا  عوقو  زا  دعب  نانبل  زا  اکیرما  ياهورین  جورخ  يرگید  نارهت و  رد  اکیرما  ترافس  لاغـشا  زا  سپ  يریگ  ناگورگ  تسخن 

(. 325 ص 326 -   ) .دوب توریب  یماظن  ياه  هاگیاپ  زا  ییاکیرما  نارادگنفت  جورخ  اکیرما و  ترافس 
.1366  / 5  / 6 ص 121 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 1083 - 2

دادرم 1367.  7 ییاوه ، ناهیک  ذخأم 54 ، . 1084 - 3
ص 621 و 622. ذخأم 7 ، . 1085 - 4

ص 600. ذخأم 7 ، . 1086 - 5
.زرجار لاپ  نلماگ و  تبازیلا  ص 157 ، ذخأم 24 ، . 1087 - 6

ص 378. ذخأم 7 ، . 1088 - 7
ص 377 و 378. ذخأم 7 ، . 1089 - 8
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برغ لامش  رد  گنج  شرتسگ 

یتاـیلمع يژتارتسا  اریز  تشاد ؛ زاـس  تشونرـس  کـیژتارتسا و  ياهدـمایپ  ینیمز  ياـه  ههبج  رد  ناریا  يارب  لاس 1365  رد  گـنج 
زا عوضوم  نیمه  دـیاش  .دوبن  نکمم  لبق  ياه  لاـس  دـننامه  هدرتسگ ، تاـیلمع  يارجا  دیـسر و  تسب  نب  هب  بونج  هقطنم  رد  ناریا 

هدـنامرف ي ییاضر ، ياقآ.دوب  اه  شکتفن  تروکـسا  ربارب  رد  اکیرما  اب  هلباقم  رد  ناریا  یتاـیلمع  یهدـنامرف و  ناوت  زکرمت  لـیالد 
اب هاپس  ناوت  زا  يرایسب  شخب  تسا  دقتعم  ناریا  ییاناوت  شهاک  نآ و  دنور  رب  لاس 1365  رد  گنج  تاریثأت  هرابرد ي  هاپس ، تقو 

تسب نب  هب  بونج  رد  دروخ و  تسکش  تاناکما  جیـسب  يارب  روشک  يژتارتسا  دش (1)  ریگ  نیمز  هچملش  واف و  قطانم  رد  رارقتـسا 
 . .مینک (2) ریگلفاغ  میتسناوتن  ار  نمشد  میدیسر و 

هرامعلا رهـش  لـباقم  رد  یلمر  هقطنم ي  رد  ار  رجفلاو 1  یتامدـقم و  رجفلاو  تاـیلمع  ناـضمر ، تاـیلمع  رد  تسب  نب  نیا ، زا  شیپ 
تایلمع  ) دـش روه  هقطنم ي  رد  یکاخ  یبآ -  تایلمع  کیتکات  یحارط  بجوم  هدـش  دای  ياه  تاـیلمع  جـیاتن  .دـش  بجوم  قارع 
يالبرک تایلمع  .دش  ارجا  یحارط و  يالبرک 4  تایلمع  واف و  تایلمع  رد  دـنورا  هناخدور ي  زا  روبع  نآ ، زا  سپ  و  ردـب ) ربیخ و 

.تفر نایم  زا  هقطنم  نیا  رد  يورشیپ  ناکما  يالبرک 8  یلیمکت  تایلمع  زا  سپ  هک  دوب  هرصب  قرش  هقطنم ي  هب  ددجم  تشگزاب   5
میدید یم  یتقو  ام  : » دـیوگ یم  یتایلمع  يژتارتسا  رد  تسب  نب  اب  هلباقم  رد  هنیمز و  نیا  رد  هاپـس ، تقو  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياقآ 
گنج نیا  .دـش  یم  زاغآ  یبآ  ياه  گنج  میداد ؛ یم  رییغت  ار  گنج  دـنور  لک  میروایب  تسد  هب  يزوریپ  میناوت  یمن  یکـشخ  رد 
گنج میتفر  یم  میدـش  هجاوم  یتالکـشم  اب  یبآ  ياه  گنج  رد  میدـید  یم  یتقو  داد ، یم  تصرف  لاس  هس  ود  ام  هب  بآ  رد  ياه 

 . (3) .میداد » یم  ماجنا  ار  ناتسهوک 

تهج تایلمع و  کیتکات  هب  تبسن  هلصافالب  نمشد  هک  دوب  هدش  ماجنا  تایلمع  راب  ود  ات  کی  بونج ، رد  یتایلمع  قطانم  مامت  رد 
يرایشوه و اب  يورشیپ 

222 ص :

رقتسم یعافد  طوطخ  رد  هقطنم  فرصت  زا  سپ  شترا  دنداد  یم  ماجنا  كرتشم  تایلمع  هاپـس  شترا و  هک  يا  هرود  رد  . 1090 - 1
اجیردـت رما  نیا  .درک  یم  رقتـسم  ورین  نآ  ظـفح  يارب  درک  یم  فرـصت  هاپـس  هک  ار  يا  هقطنم  ره  دـیدج ، هـلحرم ي  رد  .دـش  یم 

.درک ریگ  نیمز  هدش  فرصت  قطانم  رد  ار  هاپس  ياهورین 
ص 191. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 1091 - 2

ناتسمز 1377. لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  . 1092 - 3
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، فادـها هب  نتفاین  تسد  تافلت و  شیازفا  لیلد  هب  یقطانم  نینچ  رد  تایلمع  همادا ي  .دـش  یم  عنام  اـهورین  يورـشیپ  زا  اوق  زکرمت 
، گنج زا  لاس  تفه  تشذـگ  لیلد  هب  هتـشذگ ، اب  هسیاقم  رد  ناوت  هیزجت ي  شهاک و  رب  هوالع  دـیدج ، هلحرم ي  رد.دوبن  نکمم 

.تشادن دوجو  دیدج  تسب  نب  هب  نداد  خساپ  يارب  نامز  رگید 

حتف 5 تایلمع  لاس 1365  رد  دش  ببس  دیدج  ههبج ي  شیاشگ  ترورـض  بونج و  رد  گنج  تالکـشم  ینیب  شیپ  لاح  نیع  رد 
يزیر حرط  روشک  نیا  كاـخ  قمع  رد  لامـش و  هقطنم ي  رد  قارع  شترا  ندرک  ریگرد  قارع و  لـخاد  رد  گـنج  شرتـسگ  يارب 
ساسا رب  يالبرک 10  حتف 5 و  تایلمع  ود  عقاو ، رد  .دـش  ماجنا  تشهبیدرا 1366  رد  يالبرک 10  تایلمع  اـب  هارمه  هک  دوش (1) 

 . .دش (2) ماجنا  بونج  ياه  ههبج  دادسنا  هب  هجوت  اب  ناریا و  دیدج  یماظن  يژتارتسا 

جیلخ رد  اکیرما  روضح  اب  هلباقم  ریگرد  هاپـس  ياهورین  رکفت و  یهدنامرف ، هدمع ي  شخب  هک  یلاح  رد  دیدج و  دنور  همادا ي  رد 
مجاهت کی  هب  فوطعم  یتآ  لاس  يارب  ناریا  یماـظن  ياـه  حرط  : » درک مـالعا  يا  هبحاـصم  یط  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  دوب  سراـف 

هب ار  گرزب  تایلمع  هلسلس  کی  هک  تسا  دودحم  تایلمع  زا  يا  هعومجم  لماش  هکلب  تسین ، هتشذگ  نوچمه  ییانثتـسا  هدمع ي 
ههبج ي نـیا ، مـیراد و  قارع ] ] یلخاد فلاـخم  یمدرم  ياـهورین  حیلـست  شزوـمآ و  يارب  ییاـه  حرط  اـم  تـشاد و  دـهاوخ  لاـبند 

 . (3) .میا » هدرک  زاب  قارع  اب  گنج  رد  هک  تسا  يدیدج 

، تسخن دوب : رثأتم  یلک  لصا  دـنچ  زا  بونج  رد  تایلمع  تسب  نب  نتـسکش  تایلمع و  يارجا  یحارط و  رد  هاپـس  رارـصا  عقاو ، رد 
هب بونج  زا  گنج  لاقتنا  اب  نمـشد  ربارب  رد  لمع  راکتبا  زا  ندـش  رادروخرب  دوکر ؛ داجیا  زا  يریگولج  گـنج و  موادـت  ترورض 
رد دیدج  يراک  هار  نتفای  يارب  نامز  ندروآ  تسد  هب  همه  زا  رت  مهم  نمـشد و  ياوق  هیزجت ي  دیدج و  ههبج ي  ندوشگ  لامش و 

 . .دوب (4) بونج  هقطنم ي 

ماجنا سدقملا (5)  تیب  حتف و  رصن ، دودحم  ياه  تایلمع  اکیرما ، اب  هلباقم  ایرد و  رد  هاپس  روضح  تازاوم  هب  لاس 1366  لوط  رد 
ناریا ات  دماین  تسد  هب  يا  هدمع  يورشیپ  تشاذگن و  ریثأت  گنج  یلک  تیعضو  رب  کی  چیه  یلو  .دش 

223 ص :

ص 22. ذخأم 25 ، . 1093 - 1
ص 171 و 172. ذخأم 29 ، . 1094 - 2

.1366  / 4  / 8 ناهیک ، همانزور  . 1095 - 3
ص 193. ذخأم 110 ، . 1096 - 4
ص 193. ذخأم 110 ، . 1097 - 5
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: دـیوگ یم  دـش  یم  ماجنا  اجنآ  رد  تاـیلمع  هک  يدـیدج  هقطنم ي  هراـبرد ي  نمزدرک  .دزاـس (1)  رداـق  نآ  زا  يریگ  هرهب  هـب  ار 
نآ يارب  کیژتارتسا  یعقاو  تیقفوم  هنوگ  چـیه  هباشم  ياه  يزوریپ  اه  هام  يارب  هک  دز  یم  تاـیلمع  هب  تسد  يا  هقطنم  رد  ناریا  »

لامـش رد  ار  دوخ  تالمح  یناسآ  هب  تسناوت  یمن  ناریا  تلود  هک  دوب  روبعلا  بعـص  نانچ  هقطنم  نیمز  عقاو ، رد  .تشادـن  یپ  رد 
 . (2) .دشکب » ناریا  مدرم  خر  هب  ار  موادم  ياه  يزوریپ  يرس  کی  دهد و  همادا 

لامـش هقطنم  هب  ایرد  زا  هاپـس  تاناکما  ناوت و  یقبام  تفای  شهاک  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  يریگرد  هک  لاس 1366  ناتسمز  رد 
شنکاو هنوگ  چـیه  تایلمع ، نیا  ربارب  رد  قارع  .دوب (3)  رجفلاو 10  تایلمع  يارجا  یحارط و  نآ  هجیتن ي  هک  دـش  لـقتنم  برغ 

نیا رگنایب  قارع  راتفر  رییغت  .دروآ  دوجو  هب  یکانتشحو  رایسب  تافلت  ییایمیش  نارابمب  اب  اهنت  دادن و  ماجنا  هتشذگ  دننامه  يدیدش 
.دش راکشآ  لاس 1367  راهب  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  هتفای  رییغت  یمجاهت  هب  یعفادت  زا  روشک  نیا  يژتارتسا  هک  دوب 

قارع يژتارتسا 

هراشا

یلصا رـصانع  تشاد و  تیمها  قارع  يارب  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  لاس 1365 و  رد  گنج  رد  یماظن  یـسایس -  ياهدادخر  تیهام 
دنور تفگ : یبایزرا  کی  یط  مادص  دادرخ 1366  رد  راب  نیتسخن  يارب  .داد  لکـش  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  قارع  يژتارتسا 

، يو رظن  زا  .تسا  قارع  عفن  هب  یـشخب  تیاضر  روط  هب  دـش  دـهاوخ  گنج  هب  ندیـشخب  همتاـخ  بجوم  ـالامتحا  هک  یلماوع  ماـمت 
ناریا مدرم  یمومع  راکفا  یماظن و  رظن  زا  قارع  رت  يوق  تیعقوم  یللملا ، نیب  طـباور  برع ، ناـهج  عاـضوا  لـماش  روکذـم  لـماوع 

رد اکیرما ، مچرپ  اب  تیوک  ياه  شکتفن  تروکـسا  زاغآ  همانعطق ي 598 و  رودص  هناتـسآ ي  رد  دعب و  هام  کی  مادـص  .دوب (4) 
: دیوگ یم  گنج  همتاخ ي  رد  رثؤم  لماوع  هرابرد ي  يوالسگوی  ناراگن  همانزور  اب  هبحاصم 

گنج و هلئسم ي  اذل  .دش  دهاوخ  رارقرب  ریگارف  حلص  دیـسر و  دهاوخ  نایاپ  هب  گنج  يزور  هک  میراد  هتـشاد و  داقتعا  هشیمه  ام  »
هب رصحنم  زورما  ناهج  رد  حلص 

224 ص :

ص 413. ذخأم 7 ، . 1098 - 1

ص 317. ذخأم 7 ، . 1099 - 2
ات 222. هچبلح ص 217  ات  هچملش  هب  دینک  هاگن  . 1100 - 3

.1366  / 3  / 26 ابروب ، همانزور  ص 16 ، ، 1366  / 3  / 27 هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1101 - 4
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یمومع راـکفا  رد  دوبهب  هنوگ  ره  صوصخ  نیا  رد  .تسین  مصاـختم  شترا  ود  هدـننک ي  تیادـه  میژر  ود  اـی  ریگرد  ياـه  فرط 
طیارـش دوبهب  هنوگ  ره  زین  دـناشکب و  فعـض  هب  گـنج  همادا ي  رد  ار  مکاـح  هاگتـسد  عـضوم  دـناوت  یم  گـنج  هیلع  ناریا  مدرم 

 . (1) .دشاب » رثؤم  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  رد  دناوت  یم  گرزب  ياهروشکاب  طابترا  رد  اصوصخ  یناهج 

: دیوگ یم  يدنب  عمج  کی  رد  دوش  یم  گنج  همتاخ  ببس  یلماوع  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لاس 1366  نمهب  رد  مادص 

( ناریا یبسن  يزوریپ  اـب   ) دـسرب و يا  هجیتـن  هب  دـناوتب  هکنآ  نودـب  اـه  شـالت  یماـمت  ندـش  هتـسکش  مهرد  قارع و  يرادـیاپ  - 1«
یم ریثأت  قارع  يرادـیاپ  رب  یلمع  يونعم و  رظن  وس  کی  زا  نوچ  دـندرک  ذاـختا  يدـج  یعـضوم  بارعا ، .دـناشوپب 2 - ار  تسکش 

یمامت رب  دیاب  هک  دننیبب  هک  یماگنه  دزاس و  یم  لزلزتم  ار  یناریا  دنورهش  ای  درف  يرکف  یناور و  يانبریز  رگید ، يوس  زا  دراذگ و 
 . (2) .تسا » ام  زا  ینادردق  رد  یللملا  نیب  عضوم  .درک 3 - دنهاوخ  رظن  دیدجت  گنج  همادا ي  راعش  رد  دننک ، تموصخ  بارعا 

رطاخ هب  قارع  دیوگ  یم  دـنک و  یم  نییبت  برع  ناهج  يارب  ناریا  اب  گنج  رد  ار  قارع  شقن  اددـجم  مادـص  بوچراچ ، نیمه  رد 
یم عافد  دوخ  ياهزرم  زا  یبرع  ياـهروشک  زا  تباـین  هب  قارع  تسا (3) و  هداتـسیا  ناریا  زواجت  ربارب  رد  دوخ  ییایفارغج  تیعقوم 

ار هلئـسم  نیا  قمع  اـت  درک  غیلبت  یبرع  ياـهروشک  رد  هدرک  لیـصحت  رکفنـشور و  مدرم  دزن  ار  گـنج  نیا  تیمها  دـیاب  .دنک (4) 
ناـینب درادرب ، فاکـش  نیدـالوپ  راوـید  نیا  رگا  تـسا (6) و  هـقطنم  رد  یــسایس  تـبث  لـماع  قارع  يو ، رظن  زا  .دـننک (5)  كرد 

 . .تشادرب (7) دهاوخ  فاکش  يا  هطقن  ره  رد  بارعا  ناناملسم و 

هدرک هدافتسا  ناهنپ  راکـشآ و  تاراکتبا  یمامت  زا  ناریا  دنک  یم  دیکأت  یبایزرا و  ار  ناریا  تیعقوم  گنج و  یلک  تیعـضو  مادص 
رد هک  دوش  یمن  ینیب  شیپ  تسا و  هدرکن  ادیپ  ققحت  گنج  متشه  ات  لوا  ياه  لاس  رد  ناریا  فادها  .تسا (8)  هدروخ  تسکش  و 

تسا دقتعم  يو  .دبای (9)  ققحت  رگید  ياه  لاس 

225 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واف ، ات  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 1102 - 1
.1366  / 4  / 3 ص 210 ، قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادص  ياه  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368

.1366  / 11  / 8 ص 212 ، نامه ، . 1103 - 2

.1366  / 7  / 27 ص 151 ، نامه ، . 1104 - 3
.1367  / 2  / 17 ص 29 ، نامه ، . 1105 - 4

.1366  / 11  / 9 ص 258 ، نامه ، . 1106 - 5
.1366  / 5  / 9 ص 156 ، نامه ، . 1107 - 6

.1365  / 12  / 3 ص 150 ، نامه ، . 1108 - 7
6  / 7، ریهامجلا توص  ص 6 ، ، 1366  / 6  / 8 هرامش 163 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1109 - 8

.1366 / 
ص 10 و 11. ، 1366  / 7  / 21 هرامش 217 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1110 - 9
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هب یتح  اـه  نآ  جوم  دوش و  رتـشیب  ناـشتلاهج  تسا  نکمم  دـنروآ  تسد  هب  یمهم  فادـها  یماـظن و  ياـه  يزوریپ  رگا  اـه  یناریا 
تسا (1) و هدشن  ققحم  میا  هدـش  گنج  متـشه  لاس  دراو  هک  نونکات  رما  نیا  دریگ و  ارف  زین  ار  ههبج  زا  جراخ  یکانتـشحو  لکش 
درک (2) و یم  تیارـس  جراـخ  هب  گـنج  ياـه  ههبج  زا  مسینیمخ » جوـم   » تفاـی یم  تـسد  هـهبج  رد  مـهم  ییزوریپ  هـب  ناریا  رگا 

یم ذوفن  هقطنم  رساترس  رد  اه و  ههبج  زا  جراخ  رد  نانآ  يوردنت  جوم  دروآ و  یم  دوجو  هب  مالسا  برع و  ناهج  يارب  یتالکـشم 
 . .تسا (4) هتفای  شیازفا  اه  یقارع  رد  هتفای و  ناصقن  اه  یناریا  دزنرد  ندیگنج  هب  لیم  هک  یلاح  رد  .درک (3) 

گنج هب  نداد  ناـیاپ  رد  رثؤـم  لـماوع  زا  تشاد و  تیمها  قارع  يارب  سراـف  جـیلخ  رد  يریگرد  هـب  گرزب  ياـه  تردـق  شنکاو 
زا ناریا  ندرک  مورحم  رب  هوـالع  هـک  درک  یم  لاـبند  فدـه  نـیا  اـب  ار  ناریا  ياـه  شکتفن  هـب  هـلمح  هـب  قارع  .دــش  یم  یباـیزرا 

(5) دنک ؛ ریگرد  رتشیب  گنج  رد  ار  اکیرما  دنزب و  تسد  هنایوج  یفالت  مادقا  هب  ات  دـنک  کیرحت  ار  روشک  نیا  يزرا ، ياهدـمآرد 
هلمح ي دوب و  ناریا  سرتسد  رد  فده  اهروشک  ریاس  ياه  یتشک  هجیتن ، رد  دـنک  هلمح  قارع  فادـها  هب  تسناوت  یمن  ناریا  اریز 

 . .دش (6) یم  ببس  ار  اه  تردق  رتشیب  هلخادم ي  هنیمز ي  اه  یتشک  نیا  هب 

بیذـکت ار  عوضوم  نیا  دوب ، هدرک  رارقرب  یفیرظ  هطبار ي  گنج » عطق  هلئـسم  سراف و  جـیلخ  رد  تینما   » نایم هک  یلاح  رد  قارع 
همادا ي  » (8) و دنتـسین » سراف  جیلخ  رد  یللملا  نیب  یگنج  رد  ندش  ریگرد  ناهاوخ  اه  تردقربا  : » دوب دقتعم  مادص  .درک (7)  یم 

ذاختا رد  یناهج  هعماج ي  یتسس  لیلد  هب  گنج 

226 ص :

.1366  / 7  / 17 ص150 ، ذخأم 121 ، . 1111 - 1
نیب یبرع و  ياهروشک  زا  يریگزاـیتما  باـعرا و  يارب  بـالقنا  شرتسگ  ناریا و  يزوریپ  رطخ  زا  هک  یلاـح  رد  مادـص  . 1112 - 2

هب يو  .دـنک  يرادرب  هرهب  ناریا  بـالقنا  تسکـش  رد  قارع  شقن  تیعقوم و  زا  دوـب  لـیام  لاـح  نیع  رد  درک ، یم  هدافتـسا  یللملا 
ناریا ناربهر  هک  ینویلیم ، تسیب  شترا  اب  یبرع  ياـهروشک  دـیدهت  بـالقنا و  ندرک  رداـص  قح  : » دـیوگ یم  یبرعلا  نطولا  هلجم 

نامزرید زا  ام  .درادـن  تقباطم  قطنم  لقع و  اب  تسین و  قح  رب  هک  تسا  هدروخ  تسکـش  ییاعدا  دـنا ، هتفگ  نخـس  نآ  هراـبرد ي 
ص یتاغیلبت ، گنج  لاس  تشه  هب  یهاگن  « ) .تسا قارع  يزوریپ  هلزنم  هب  نیا  دروخ و  دـهاوخ  هدروخ و  تسکـش  اعدا  نیا  میتفگ 

(. 1364  / 9 1362 و 12 /   / 6  / 21 ریهامجلا توص  ، 366
.1366  / 7  / 20 ص 29 ، ذخأم 121 ، . 1113 - 3

 / 3 رتیور ، يرازگربخ  ص 15 ، ، 1366  / 4  / 4 هرامش 97 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1114 - 4
.1366  / 4

سپ تربار  ص 47 و 48 ، رهم 1366 ، سراف ،» جـیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  همان  هژیو  ، » لک داتـس  یـسایس  تنواـعم  . 1115 - 5
.زمر یج  لکیام  سلاهوژ و 

ص 127. ذخأم 58 ، . 1116 - 6
.1366  / 5  / 9 ص 213 ، ذخأم 121 ، . 1117 - 7
.1364  / 4  / 3 ص 210 ، ذخأم 121 ، . 1118 - 8
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میتفگ یللملا  نیب  ياه  تردق  هب  ام  دـیوگ  یم  مادـص  ساسا ، نیمه  رب   (2) .تسا » همانعطق (1)  یلمع  ققحت  تهج  هب  تامیمـصت 
یکانرطخ تخـس و  تیعـضو  اب  ینامز  امـش  دـش و  دـهاوخ  هدیـشک  یمیخو  بقاوع  هب  امتح  ساسح  هقطنم  نیا  رد  گنج  همادا ي 

 . .دییامن (3) لرتنک  ار  نآ  دیناوت  یمن  المع  هک  دش  دیهاوخ  هجاوم 

ناریا شنکاو  هرابرد ي  مادـص  .درک  دـیدشت  ار  دوخ  تالمح  تخادرپ و  سراف  جـیلخ  رد  ینماان  داجیا  هب  گنج  متخ  يارب  قارع 
اب یماظن  دروخرب  رد  نایناریا  : » دیوگ یم  يو  .دراد  تیمها  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  ربارب  رد 
رد اهنت  اه  یناریا  : » دنک یم  هفاضا  سپس  يو  .دنشاب » هتشاد  یلمع  يدروخرب  اکیرما  اب  دنتسین  رداق  دنتـسه و  ناوتان  وسرت و  اکیرما 
هب ات  دنروخب  یماظن  تسکش  یلیالد  هب  هک  دنریگب  میمـصت  هک  تسا  ینامز  نآ  دننک و  دروخرب  اکیرما  اب  تسا  نکمم  تلاح  کی 

 . (4) .دندروخ » تسکش  یناهج ، تردق  نیا  اکیرما ، اب  فاصم  رد  هکلب  دندروخن ، تسکش  قارع  زا  نانآ  هک  دنیوگب  ایند  یمامت 

رد ناریا  ياه  شنکاو  تیهام  زا  لاح  نیع  رد  دوب و  توافتم  روشک  نیا  فادـها  اب  قارع  یتاغیلبت  ياـه  تسایـس  دـسر  یم  رظن  هب 
ياهورین روضح  زا  قارع  عومجم ، رد  .تشادن  یتسرد  یبایزرا  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  روضح  ربارب 

227 ص :

اه تردـق  نیا  شنکاو  اریز  دوـب ؛ نارگن  همانعطق ي 598  دروم  رد  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  رییغت  هراـبرد ي  قارع  . 1119 - 1
رد مادص  دوب ، گنج  همادا ي  ناریا و  هب  راشف  شهاک  هلزنم  هب  همانعطق  ياهدنب  رد  ییاج  هباج  رییغت و  يارب  ناریا  عضوم  هرابرد ي 
زا الامتحا  رگید  یخرب  يدمع و  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هیکت  یلئاسم  هب  زورما  یللملا  نیب  لفاحم  رد  : » دـیوگ یم  دروم  نیا 

گنج رد  يروف  سب  شتآ  هب  للم  ناـمزاس  توعد  زا  قارع  1366 ص 22 )  / 6  / 9 هیرـشن ش 164 ، ا.ج.خ ، « ) .تسا تلفغ  يور 
تفریذـپ دـهاوخن  دوش  تازاجم  هتخانـش و  زواجتم  دـیاب  قارع  هک  ار  ناریا  عضوم  نیا  زگره  یلو  دـنک  یم  لابقتـسا  قارع  ناریا و 

لباق ار  همانعطق  ام  تشون : للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  همان  رد  هک  زیزع  قراـط  ص 17 ) ، 1366  / 6  / 29 هیرشن ي ش 185 ، ا.ج.خ ، )
همان رد  یتح  مادص  ( 1366  / 11  / 7  ) .میا هدرک  ریسفت  میقتـسمریغ  یلک  تروص  هب  ار  نآ  میناد و  یمن  یباختنا  يرما  ای  ندز  هناچ 

، زواجت مدع  حلـص و  هدهاعم ي  ياضما  ارـسا ، لدابت  لماک ، ینیـشن  بقع  لماش  دنب  جـنپ  یط  ار  حلـص  طیارـش  ناریا  هب  هداشگرس 
لاس هب 8  یهاگن   ) .درک مالعا  هقطنم  رد  تینما  رارقتـسا  رد  قارع  ناریا و  تکراشم  رگیدکی و  یلخاد  نوئـش  رد  نتـشادن  هلخادـم 

رودص اب  ام  دیوگ : یم  تیوک  میقم  نایوجـشناد  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  مادـص  هتبلا  ( 1366  / 5  / 22 ص 279 ، یتاغیلبت ، گـنج 
یـسررب  ) .دنک یم  لوبق  هن  دـنک و  یم  در  ار  همانعطق  هن  راب  نیا  ناریا  متفگ  نم  میدرک و  ثحب  يربهر  ياروش  رد  همانعطق ي 598 

(. 1366  / 6  / 8 ص 175 ، واف ، ات  واف  زا  تاغیلبت 
اب مادص  هبحاصم  ص 15 ، ، 1366  / 12  / 6 ، 342 هرامش هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1120 - 2

.1366  / 12  / 15 تیوک ، تایرشن  ناریبدرس 
.1366  / 4 ص 209،26 /  ذخأم 121 ، . 1121 - 3

.1366  / 7  / 20 یتیوک ، ناراگنربخ  اب  هبحاصم  رد  مادص  ص 265 ، ذخأم 121 ، . 1122 - 4
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شکتفن تروکـسا  مادص  اکیرمارد ، يدوعـس  تقو  ریفـس  ردنب ، هدازهاش  هتفگ ي  هب  دوب و  دنـسرخ  رایـسب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما 
ییاکیرما نارسفا  هکنیا  نمض  .درک (1)  یم  باطخ » رگید  ردارب  هب  ردارب  کی  تمدـخ  نیرتگرزب   » ار اکیرما  مچرپ  اب  تیوک  ياه 

قارع هب  تیاهن ، رد  دـندش  رقتـسم  دادـغب  رد  ییاکیرما  ياه  یتشک  هب  یقارع  ياهامیپاوه  یلامتحا  تالمح  زا  يریگولج  يارب  هک 
.دوب دنمشزرا  رایسب  اه  یقارع  يارب  رما  نیا  دندرک (2) و  یم  کمک  ناریا  يدیلک  فادها  هیلع  دربرود  تالمح  ماجنا  رد 

ناشن عاضوا  زا  ار  قارع  هاگدید  دوب و  مهم  تشون  یم  بلطم  قارع  میژر  عفن  هب  هک  سیراپ ، پاچ  راوحلا (3) ،  همان  هتفه  یبایزرا 
روـضح و  سراـف )  ) جـیلخ هقطنم ي  رد  نارحب  تفرگ  تدـش  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـیالد  تسا : هدـمآ  هماـن  هـتفه  نـیا  رد  .داد  یم 
 . .تسا (4) قارع  عفن  هب  نامز  تشذگ  عومجم  رد  ناریا و  نایز  هب  قارع و  عفن  هب  اه  تردقربا  یگنج  ياه  یتشک  نوزفازور 

يارب ار  يدیدج  يژتارتسا  درک و  یبایزرا  دوخ  دوس  هب  ار  لماوع  هیلک ي  دوبهب  گنج و  رد  یماظن  یسایس -  تالوحت  دنور  قارع 
دوخ دـیدج  تالمح  قارع  .دوب  ناریا  رب  یماظن  يرترب  قارع  دـیدج  يژتارتسا  لقث  هطقن ي  .تفرگ  شیپ  رد  گنج  هب  نداد  ناـیاپ 

هک ار  یقطانم  دیشوک  نآ ، زا  سپ  درک و  زاغآ  هچبلح  رهش  ییایمیـش  نارابمب  سپـس  دنفـسا 1366 و  رد  نارهت  ناراب  کشوم  اب  ار 
.دوب قارع  يرترب  يانعم  هب  یماظن  تالوحت  هجیتن  .دریگ  سپزاب  دوب  هدرک  فرصت  ناریا 

یماظن يرترب  بسک 

تفای يزراب  يرترب  زاین ، دروم  تازیهجت  تخاس  دیرخ و  مزر و  نامزاس  شرتسگ  ورین و  شزومآ  شیازفا و  اب  اجیردت  قارع  شترا 
هکنیا لاس 1366 و  رد  گنج  یماظن  یـسایس -  تـالوحت  .داد  رارق  ریثأـت  تحت  تیعمج (5)  رظن  زا  ار  ناریا  کـی  رب  هـس  يرترب  و 
سفنت ياضف  قارع  يارب  دـش ، زکرمتم  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  یللملا و  نیب  ياهراشف  اـب  هلباـقم  يارب  ناریا  ياـه  شـالت 

یتایح

228 ص :

دادرم 1369، هرامـش 2 و 3  اکیرما ،» رد  تیوک  هب  قارع  زواجت  باتزاب  ، » دحتم للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  . 1123 - 1
.موس شخب  زا  ص 2 

یفخم گـنج  شرازگ  و 11 ، ص 10  ، 1371  / 4  / 18 هژیو ،» ياـه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1124 - 2
.یسایس ياه  همانرب  سانشرس  ناگدننک  هیهت  زا  لباکدت ، هدننک  هیهت  ، 1371  / 4  / 10 اکیرما ، یس.یب.يا  هکبش  ناریا ، هیلع  اکیرما 

.رگید همان  هتفه  ای  تسا  ثداوحلا  روظنم  هک  تسین  صخشم  راوحلا و  هدش  هتشون  عبنم  رد  . 1125 - 3
.1366  / 5  / 17 ص 12 ، هرامش 151 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1126 - 4

ص 126. ذخأم 58 ، . 1127 - 5
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هک یلاح  رد  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک (1)  يرادرب  هرهب  شدـیدج  ياه  تیلباق  اهورین و  لماک  یهدـنامزاس  يارب  نآ  زا  ات  دروآ  مهارف 
ار تصرف  نیا  قارع  یلو  تشادـن  يزاـسزاب  تصرف  ناریا  دـش ، دـیدشت  نیمز  يور  قارع  ناریا و  یماـظن  يریگرد  لاس 1365  رد 
يالبرک 5)  ) دربن دراو  نمشد  هک  يدارفا  مامت  : » دیوگ یم  قارع  يرترب  تابثا  رد  دنک و  یم  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  مادص  .تشاد 

نمـشد هک  رـضاح  لاح  رد  درک و  ادـیپ  یفیک  یمک و  هعـسوت ي  قارع  شترا  لباقم ، رد  اما  دـندش ، ریـسا  اـی  دوباـن  تسین و  درک ،
اریز دنناسرب ؛ دوخ  يالعا  دح  هب  ار  نآ  دننک و  مزج  ار  دوخ  مزع  نایقارع  دیاب  دـنک  جیـسب  ار  شزاین  دروم  ياهورین  تسا  هتـسناوتن 

رد يو   (2) .مینیچب » میدرک ، دربـن  نآ  يارب  لاـس  تشه  هک  ار  یجیاـتن  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  يدربـن  ادـخ  يراـی  هـب  هدـنیآ  دربـن 
هک يرادقم  نیاو  دنتسه  رتشیب  هتشذگ  لاس  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  میا  هدرک  دایز  ار  نامدارفا  دادعت  ام  : » دیوگ یم  رگید  یتیعقوم 

 . (3) .دنراد » يا  هژیو  يرترب  تیفیک  تیمک و  تهج  زا  میا  هدرک  دایز 

لاس رد  تبون  کی  مادقا  نیا  هتـشذگ ، رد  .درک  یم  مادقا  اهورین  یناوخارف  هب  لاس  ره  گنج  زا  لبق  یتح  گنج و  يادتبا  زا  قارع 
ره رد  .تفرگ  یم  تروص  مهدزاود  متشه و  مراهچ ، ياه  هام  طساوا  رد  هک  تفای  شیازفا  تبون  هس  هب  اجیردت  یلو  دش  یم  ماجنا 
رد رفن  رازه  دصیـس  عومجم  رد  یفرعم و  هفیظو  ماـظن  ياـه  هزوح  هب  ار  دوخ  دـیدج  نیدـلوتم  زا  رفن  رازه  دـص  دودـح  رد  هلحرم ،

 . (5) .دندش (4) -  یم  رضاح  یشزومآ  ياه  ناگداپ 

دـصرد تسیب  لماش  تیعمج ، لک  زا  دصرد  هد  قارع  : » تشون یـشرازگ  یط  وراگیف  .تشاد  باتزاب  زین  اه  هناسر  رد  قارع  مادـقا 
یناتـسمز لومعم  مجاهت  نداد  ماجنا  هب  ورین  یناوخارف  شهاک  لیلد  هب  ناریا  هک  یلاـح  رد   (6) .تسا » هدرک  جیـسب  ار  قارع  نادرم 
یجیردت شرتسگ  اب  نامزاس (8)  دـیدجت  يارب  گنج  ياـه  سرد  زا  هدافتـسا  ار  قارع  مادـقا  نیا  نمزدرک  .تسین (7)  رداـق  دوخ 

 . .درک (9) ریسفت  يا  هفرح  تروص  هب  اهورین 

229 ص :

تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 1128 - 1
ص 394. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یضترم  . 1129 - 2
.1366  / 10  / 3 ریهامجلا ، توص  ویدار  ص 228 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،

.1366  / 10  / 14 ص 108 ، نامه ، . 1130 - 3
هک يروـط  درک ، یمن  صیخرت  ار  یلبق  نازابرـس  تـفرگ  یم  دـیدج  زابرــس  یلاـح  رد  قارع  شترا  هـکنیا  هجوـت  لـباق  . 1131 - 4

.دندوب تمدخ  لوغشم  مزر  ياه  ناگی  رد  رابجالاب  نآ  نایاپ  ات  گنج  يادتبا  زا  یقارع  نازابرس  زا  يرایسب 
قرش هرصب ، قرـش  دنورا ، برغ  قطانم  رد  نمـشد  تیعـضو  ورین -  بیترت  شرازگ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 1132 - 5

ص 10. البرک ، هاگرارق  یتاعالطا  نواعم  هلوگنچ ، ات  هبازچ  زا  هلجد ،
ص 233. ذخأم 145 ، . 1133 - 6

.1366  / 10  / 13 اکیرما ، ویدار  و  ، 1366  / 11  / 14 دادغب ، ویدار  ص 233 ، ذخأم 145 ، . 1134 - 7
ص 456. ذخأم 144 ، . 1135 - 8
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ص 69. ذخأم 144 ، . 1136 - 9
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شیازفا لاـس 1366 (1) ،  رد  رکـشل  هاـجنپ  هب  گـنج  زاـغآ  رد  رکـشل  هدزیـس  زا  قارع  شترا  ناـمزاس  شرتـسگ  رد  مهم  عوضوم 
زا یهرز  تازیهجت  هب  زهجم  رفن  دودح 25000  عومجم  اب  هزیناکم  پیت  هدفه  ات  هدزناش  هب  پیت  شـش  زا  يروهمج  دراگ  ياهورین 

ياهورین لیکشت  .درک (3)  یم  هدافتـسا  زیمآ  تیقفوم  ياه  هلمح  دـض  يارب  اهورین  نیا  زا  قارع  .دوب (2)  یت 72  ياه  کنات  لیبق 
هعـسوت شترا  يروهمج و  تسایر  دراگ  تفگ  درک و  هراـشا  نآ  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  مادـص  تشاد و  تیمها  دراـگ  هبخن ي 

هدش رتهب  لاس 1366 ) لیاوا  گرزب ، يورد  تایلمع  « ) ربکالا داصح   » ياهورین حطـس  زا  ود ، نیا  یـشزومآ  حطـس  نینچمه  .دنتفای 
عافد یگنج  هویـش ي  رد  رییغت  هلمح و  دض  يارب  ات  دـش  رادروخرب  یتبرـض  يورین  زا  دراگ  ياهورین  هعـسوت ي  اب  قارع  .تسا (4) 

 . .دنک (5) هدافتسا  دوخ  تباث 

لاس رکشل ، جنپ  لاس 1361  رکشل ، ود  ياه 1360  لاس  رد  هک  دوب  تروص  نیا  هب  قارع  شترا  نامزاس  شیازفا  دـنور  عومجم ، رد 
رد .داد (6)  لیکشت  رکشل  جنپ  لاس 1366  و  رکشل ، هد  لاس 1365  رکشل ، هد  لاس 1364  رکشل ، هن  لاس 1363  رکشل ، هس   1362
هک داد  لیکشت  دیدج  هاپـس  جنپ  اعمج  لاس 1364 و 1365  رد  رکشل و  یـس  اعمج  قارع  ياه 1364،1363 و 1365  لاس  رد  عقاو 

.تسا هلمج  نآ  زا  دراگ  هژیو ي  مکی و  هاپس  ود 

قارع بکرم  مزر  ياـه  شزومآ  يارب  .داد  ماـجنا  ( 1366  ) لاـس 1987 م لوط  رد  ار  يا  هدرتسگ  یـشزومآ  تاـنیرمت  قارع  شترا 
هب یهرز  شزوـمآ  يارب  ناـهورگ  نادرگ و  هدر ي  رد  یقارع  نارـسفا  یخرب  .دیـشک (7)  بقع  مدـقم  طوطخ  زا  ار  دوخ  ياهورین 

 . .دندش (8) مازعا  هیسور  هب  پیت  يارب  رتالاب  هدر  کی  دندش و  مازعا  یکاولسکچ 

هب 1500 هاگتـسد  رازه  زا  ار  نویماـک  رب و  کـنات  ياـهرلیرت  دادـعت  شیاـهورین  ییاـج  هباـج  تردـق  شیازفا  يارب  نـینچمه  قارع 
رب درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  بوـنج  هـقطنم ي  رد  نمـشد  .درک (9)  داـجیا  ار  یعیـسو  يا  هداـج  هکبـش ي  داد و  شیازفا  هاگتـسد 

 . .درک (10) میمرت  ار  یمیدق  ياهرگنس  ثادحا و  ار  يدیدج  ياهرگنس  دوزفا و  يدنفادپ  ياه  هدر  ماکحتسا 

230 ص :

 / 11  / 20 ریفـسلا ، همانزور  یماظن ، داعبا  رد  جـیلخ  گنج  هلاقم  قارع ،) شترا  داتـس  قباس  گنهرـس   ) يدـیبزلا دـمحا  . 1137 - 1
ص 8. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس  (، 1368  / 8  / 29 ، ) 1989

ص 271. ذخأم 144 ، . 1138 - 2

ص 391. ذخأم 144 ، . 1139 - 3
ص 108 و 109. ذخأم 121 ، . 1140 - 4

ص 271. ذخأم 144 ، . 1141 - 5
ص يد 1370 ، هتشذگ ، لاس  هد  رد  قارع  شترا  تیعضو  رب  یـشرگن  نارادساپ ، هاپـس  ینیمز  يورین  تاعالطا  تنواعم  . 1142 - 6

.8
ص 392. ذخأم 144 ، . 1143 - 7

.1378  / 2  / 27 يرفعج ، هللا  حتف  رادرس  اب  وگو  تفگ  . 1144 - 8
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ص 393 و 394. ذخأم 144 ، . 1145 - 9
ص 26. لاس 1366 ، رد  نمشد  درکلمع  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  . 1146 - 10
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ینابیتشپ و يامیپاوه  عاونا  دـنورف  دصناپ (2)  ات  دـصراهچ (1)  قارع  .تفای  شیازفا  یهجوت  لـباق  وحن  هب  قارع  یماـظن  تازیهجت 
یلاحرد دوب  هدارع  هب 2800  کیدزن  قارع  ياه  پوت  دادعت  .دوب (4)  هاگتسد  قارع 4500  ياه  کنات  دادعت  .تشاد (3)  یمجاهت 

 . .تشاد (5) پوت  هدارع  ناریا 1750  هک 

تردـق هناخپوت و  یهرز و  ياهوردوخ  امیپاوه و  دادـعت  یمزر ، ياه  ناـگی  ورین و  مجح  دـننام  هدـننک  نییعت  لـماوع  عومجم ، رد 
یتح تسا (6) و  هدرک  رییغت  قارع  دوس  هب  یماظن  تردـق  لداعت  داد  یم  ناـشن  یناـسنا  يورین  تازیهجت و  ینیزگیاـج  یناـبیتشپ و 

گنج نیا  زا  هناـیمرواخ  كانـسرت  یماـظن  تردـق  تروـص  هـب  ماجنارـس  تـسا  نـکمم  قارع  دـندرک  ینیب  شیپ  نارگلیلحت  یخرب 
 . .دروآربرس (7)

مالعا هسایسلا  یتیوک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  مادص  هکنانچ  دندرک ؛ یم  دیکأت  نآ  رب  دندوب و  هاگآ  دوخ  يرترب  زا  زین  اه  یقارع 
زا لقادح  نآ  یماظن  تاناکما  تسا و  هتشذگ  نایلاس  زا  رت  يوق  رـضاح  لاح  رد  یماظن  یـسایس و  ياه  هنیمز  مامت  رد  قارع  : » درک

مـالعا ینـالوط  گـنج  يارب  زین  لـلم ، ناـمزاس  رد  قارع  تقو  ریفـس  يداـمح ، نودعـس   (8) .تـسا » هدـش  ربارب  ود  لـبق  هاـم  شش 
نیا عومجم   (9) .تسا » هدیـسر  دوخ  ياهتنا  هب  اعقاو  ناریا  یماظن  ياه  ییاناوت  هک  میراد  تسد  رد  یلیالد  : » تفگ درک و  یگدامآ 
زاین ناریا  نداد  تسکـش  يارب  هک  ار  ناوت  زا  ینازیم  جیردت  هب  قارع   » هک دنک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  نمزدرک  ات  دش  بجوم  تیعـضو 

 . (10) .تسا » هدروآ  تسد  هب  تشاد 

یمجاهت شور  ذاختا 

 - یـسایس یللملا و  نیب  راـشف  مجح  هنماد و  دـنچ  ره  همانعطق ي 598  بیوصت  گـنج و  رد  گرزب  ياـه  تردـق  هلخادـم  شیازفا 
ناریا رب  يرترب  یماظن و  تردـق  رب  هیکت  اب  قارع  .تشادـن  يریثأت  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  رد  یلو  داد  شیازفا  ناریا  هب  ار  يداـصتقا 

هب یعفادت  زا  ار  دوخ  يژتارتسا  اجیردت  گنج  دنور  رییغت  يارب 

231 ص :

، ندـنل تسیا ، لدـیم  وریه ، پیلید  ص 13 ، هرامـش 33 ، ناتـسبات 1367 ، موس ، لاـس  یعاـفد ، کـیژتارتسا  زکرم  نتلوب  . 1147 - 1
.1996

ص 481. ذخأم 144 ، . 1148 - 2
.سیلگنا پاچ  هلجملا ، دننام  دنا  هدرک  هراشا  امیپاوه  دصشش  مقر  هب  عبانم  زا  یخرب  . 1149 - 3

ص 481. ذخأم 144 ، . 1150 - 4
ذخأم 162. . 1151 - 5

، یس.یب.یب ص 37 و 38 ، ، 1366  / 12  / 11 هرامش 347 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1152 - 6
.1366  / 12  / 10

هب اکیرما  ویدار  ص 12 ، ، 1366  / 12  / 13 هرامش 349 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1153 - 7
،. زمیات كرویوین  زا  لقن 
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.1367  / 7  / 20 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  تیوک ، ص 11 ، ذخأم 100 ، . 1154 - 8
يرازگربخ كرویوین ، ص 24 ، ، 1366  / 5  / 6 هرامش 130 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1155 - 9

.1366  / 5  / 5 هسنارف ،
ص 646. ذخأم 144 ، . 1156 - 10
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، قارع یگنج  نیـشام  ددجم  یهدـنامزاس  لیمکت  اب  لاـس 1366  ناتـسمز  زا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یحابـصم  داد (1)  رییغت  یمجاـهت 
ردناسکلا لیلحت  ربانب  رییغت  نیا  .دوب  هدش  هدامآ  یمجاهت »  » يژتارتسا هب  كرحتم » عافد   » زا قارع  یماظن  تسایـس  رییغت  يارب  هنحص 

ییاراک واف  رد  ناریا  تایلمع  ربارب  رد  قارع  كرحتم  عاـفد  هک  دـش  ماـجنا  لـیلد  نیا  هب  يوروش ، هتـسجرب ي  سانـشراک  وکیلوک ،
شیازفا ار  دوخ  یماظن  ناوت  گنج ، رد  یهدنامرف  هویش ي  رد  رییغت  رب  هوالع  دیاب  يژتارتسا  رییغت  يارب  قارع  .داد  تسد  زا  ار  دوخ 

 . .داد (2) یم 

هک ور  هب  ور  یکیتکات  کیژتارتسا و  لکـشم  نیا  اب  قارع  : » تسا دـقتعم  قارع  يژتارتسا  رد  رییغت  ترورـض  هرابرد ي  زین  نمزدرک 
تـسد هب  یقیفوت  ناریا  ندناشک  تسکـش  هب  رد  یگداسب  دوخ  ياج  رـس  رد  ندـش  بوکخیم  اب  دنتـسناوت  یمن  نآ  ینیمز  ياهورین 

اه تدـم  .دـندرک  یم  گنج  دوخ  قباـس  شور  ناـمه  هب  قارع  ياـهورین  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هراـبرد ي  مادـص   (3) .دنروآ »
نیمه هب  قارع  شترا  یلو  .دوب  رضاح  لاح  زا  شیب  عقوم  نآ  رد  ام  تافلت  میدرکن و  لصاح  اه  ههبج  رد  یتفرـشیپ  چیه  تشذگ و 
نامیا یحور و  رظن  زا  ار  شدوخ  تسناوت  دید و  هتـشذگ  ياه  لاس  زا  شیب  ار  دوخ  ییاناوت  دـعب  ياه  لاس  رد  دـنامن و  یقاب  لاور 

تراسخ نیا  تلع  : » دیوگ یم  مادص  یهدـنامرف  متـسیس  رد  حالـصا  هرابرد ي   (4) .دـنک » ادـیپ  دامتعا  شیوخ  شقن  هب  تیوقت و 
رظتنم طباوض  نیا  زا  یکی  تسا و  یـصاخ  طباوض  نیناوق و  ياراد  شترا  میگنج و  یم  دوخ  شترا  اب  ام  هک  تسا  نیا  گرزب  ياه 

يو .دراذگ » یم  ام  یماظن  حلـسم  ياهورین  رب  يدب  رثا  دـسر  یمن  نامرف  یـصاخ  نامز  رد  هک  یماگنه  نیاربانب ، .تسا  ندوب  نامز 
يدایز ياه  ینابرق  دسر  یمن  تقد  اب  بسانم  هظحل ي  رد  ای  دـسر  یمن  شترا  یمره  ماظن  رد  نامرف  هک  یماگنه  : » دـنک یم  هفاضا 

 . (5) .میهد » یم 

232 ص :

هب ینیـشن  بقع  زا  سپ  قارع  تسا  هدـش  هتـشون  نآ » زا  هتفرگرب  ياه  سرد  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا   » هلاقم رد  . 1157 - 1
رد ات  درک  باختنا  ار  اتـسیا  عاـفد  يژتارتسا  لاس 1984 م  زا  دوب و  يژتارتسا  کـی  دـنمزاین  لاس 1982 م ، رد  دوخ  ياـهزرم  تشپ 

دامتعا یقارع  ناهدنامرف  یتقو  اجیردت  .دش  يژتارتسا  رییغت  زا  عنام  ناهدنامرف  هب  دامتعا  نتـشادن  یلو  دتـسیاب  ناریا  تالمح  لباقم 
هرامش 15 و 16، هاگن ، همانهام ي   ) .دندرک زاغآ  ار  دوخ  تالمح  دنتفای  دوخ  ياهورین  زا  يرتهب  تخانـش  دندرک و  بلج  ار  مادص 

(. 17  - ص 18 رهم 1380 ، رویرهش و 
ص 21 و 22. ، 1380 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، نایاپ  نایدورد ، دمحم  . 1158 - 2

ص 228. ذخأم 144 ، . 1159 - 3
(. ذخأم 145 ، ) ص 271 و 272 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  دینک  هاگن  . 1160 - 4

.1366  / 1  / 23 ص 86 ، ذخأم 121 ، . 1161 - 5
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ار لمع  راکتبا  ام  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  نآ  تالکـشم  قارع و  شترا  یماظن  تیعـضو  هرابرد ي  زین  ییارماس  قیفو  رکـشلرس 
هک دوب  مزال  .میهدـب  ینابرق  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  تایلمع  اـه  یناریا  اـت  میتسـشن  یم  رظتنم  میدوب و  هداد  تسد  زا  اـه ) ههبج  رد  )

 . (1) .میراذگب » رانک  زین  ار  لاعف  عافد  هشیدنا ي  یتح  میهد و  رییغت  هلمح  هب  نکاس  عافد  زا  ار  دوخ  یماظن  همانرب ي 

لرتـنک بوـنج (2) و  هـقطنم ي  رد  يریگلفاـغ  زا  يریگوـلج  يارب  ار  مزــال  یگداــمآ  دروآ و  دوـجو  هـب  یتارییغت  اجیردــت  قارع 
يارب یتالـصاوم  طوطخ  داجیا  يدـنفادپ و  طوطخ  هب  ندیـشخب  قمع  اب  درک و  بسک  يریگرد  طوطخ  رد  ناریا  یماظن  تاـکرحت 

.داد (4) ماـجنا  ار  کـتاپ  عاـفد و  عون  زا  شزومآ  ینیرمت و  روناـم   (3) یمزر ، ياهورین  زا  یناـبیتشپ  روناـم و  هب  ندیـشخب  كرحت 
جراخ دوخ  ياه  نیمزرس  یمامت  زا  ار  نایناریا  دراد  میمـصت  قارع  : » درک مالعا  ینانخـس  رد  قارع ، عافد  تقو  ریزو  هللاریخ ، ناندع 

تایلمع رد  : » درک مالعا  زین  مادص   (5) .داد » دهاوخ  تسد  زا  ار  قارع  كاخ  رد  هدـمآ  تسد  هب  ياپ  ياج  يدوز  هب  ناریا  دزاس و 
 . (6) .مینک » یم  نوریب  نامدوخ  ياه  بآ  یللملا و  نیب  ياه  بآ  زا  ار  نایناریا  هدنیآ 

دروآرب رد  دوجوم  دانـسا  داد  یم  ماجنا  هلمح  هب  عافد  زا  دوخ  يژتارتسا  رییغت  يارب  ار  یعیـسو  یماظن  تاکرحت  قارع  هک  یلاح  رد 
دوب هدـش  زاغآ  واف  يریگ  سپزاب  اب  اهدـعب  هچنآ  دـننامه  نمـشد  هلمح ي  ناکما  دـهد  یم  ناشن  نمـشد  ياه  تکرح  زا  لیلحت  و 
لماش هک  لامتحا  ود  هب  هلمح  عافد و  يارب  یشزومآ  ینیرمت و  ياهرونام  دروم  رد  نمشد  درکلمع  یسررب  رد  .دش  یمن  ینیب  شیپ 

، دوب ساسح  قطانم  رد  اه  ناگی  صقان  ياه  شزومآ  لیمکت  بونج و  هقطنم ي  رد  دوجوم  ياه  ناـگی  یمزر  یگداـمآ  ندرب  ـالاب 
 . .دش (7) هجوت 

هقطنم ي ییایمیـش  نارابمب  اب  رجفلاو 10  تاـیلمع  هب  شنکاو  سپـس  دنفـسا 1366 و  رد  نارهت  هب  قارع  یکـشوم  تـالمح  عورش 
.درک ادیپ  شرتسگ  تفای و  همادا  نآ  يریگ  سپزاب  واف و  هب  مجاهت  اب  هک  دوب  قارع  یمجاهت  يژتارتسا  زاغآ  هچبلح ،

233 ص :

ص 114. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکشلرس  . 1162 - 1
ص 114. ذخأم 161 ، . 1163 - 2
ص 130. ذخأم 161 ، . 1164 - 3

ص 83. ذخأم 161 ، . 1165 - 4
ص 136. ذخأم 161 ، . 1166 - 5
ص 136. ذخأم 161 ، . 1167 - 6

ص 83. ذخأم 161 ، . 1168 - 7
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رد رتشیب  دش (2) و  برغ  ناسانشراک  یتفگش  ثعاب  دوب (1) و  هدننک  ریگلفاغ  الماک  نارهت  هب  هلمح  رد  کشوم  زا  قارع  هدافتـسا 
تروکسا همانعطق ي 598 و  ماجنارس  هب  شنکاو  رد  قارع  هکنآ  لاح  دش ، یبایزرا  دیدج  رازبا  اهرهش و  گنج  همادا ي  بوچراچ 

هیحور فیعـضت  لابند  هب  نارهت ، هب  یکـشوم  تالمح  اب  قارع  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  يدیدج  يژتارتسا  يارجا  لابند  هب  اه  شکتفن 
یتح اه  یقارع  ییارماس ، قیفو  هتفگ ي  هب  .دوب (4)  ناریا  رب  یسایس  راشف  گنج (3) و  زا  یمومع  تیامح  شهاک  ناریا و  مدرم  ي 

زا رت  مهم  رهش و  ياهانب  يدومع  شرتسگ  هلمج  زا  تاظحالم  یخرب  هک  دندوب  هدرک  هیهت  ار  نارهت  رهش  هب  ییایمیش  هلمح ي  حرط 
.دش نآ  يارجا  زا  عنام  قارع ، عفن  هب  گنج  یماظن  تیعضو  رد  لوحت  زورب  نآ 

ماقم مئاق  هب  : » دـیوگ یم  ناریا ، تقو  هجراخ ي  ریزو  یتیالو ، ياقآ  .دوب  هجوت  لباق  اه  يوروش  راتفر  نارهت  ناراب  کشوم  جوا  رد 
ات  (5) دیرادرب ، یناغفا  نادهاجم  تیامح  زا  تسد  امـش  تفگ  .دـیهد  یم  کشوم  اه  یقارع  هب  ارچ  متفگ  يوروش  هجراخ ي  ریزو 

هیلع ار  ناریا  ياـه  کـشوم  هک  اـه  ییاـیبیل  ماـیا  نیمه  رد  نـیا ، رب  هوـالع   (6) تسین »؟ یبوخ  هلماـعم ي  میهدـن ، کـشوم  مه  اـم 
گنهامه اه  سور  اـب  مادـقا  نیا  دیـسر  یم  رظن  هب  دندرک (7) و  عانتما  کشوم  کیلـش  زا  دـندرک  یم  کیلـش  یقارع  ياهامیپاوه 

.دوب هدش 

ییایمیش ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا ي  .تشاد  تیمها  رایـسب  نآ  شور  فادها و  ظاحل  هب  زین  هچبلح  هب  قارع  ییایمیـش  تالمح 
داجیا فده  اب  اساسا 

234 ص :

کـشوم قارع  متفگ  ناشیا  هب  یناحور  رتکد  اب  هسلج  رد  دیوگ : یم  عافد ، ریزو  نیـشیپ  نیـشناج  ناقهد ، نیـسح  رتکد  . 1169 - 1
یم ییاوه  يورین  تقو  هدـنامرف ي  هدـمآ و  اـمیپاوه  دـش  یم  روصت  نارهت  هب  کـشوم  نیلوا  کیلـش  اـب  .دـنتفریذپ  یمن  یلو  دراد 
دوب داکسا  هک  ار  هدشن  رجفنم  کشوم  کی  ماجنارس  .دننک  یم  کیلش  نارهت  هب  کشوم  سپـس  دنیآ و  یم  مق  ات  امیپاوه  اب  تفگ :

(. 1382  / 6  / 29 یصاصتخا ، هبحاصم ي   ) .میداد ناشن  دندوب  هدرک  حالصا  اه  سور  و 
ص 403. ذخأم 144 ، . 1170 - 2
ذخأم 144،ص 506. . 1171 - 3

ص 552. ذخأم 144 ، . 1172 - 4
اه سور  : » دیوگ یم  ربخ  نیا  دییأت  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  هب  وگو  تفگ  رد  هدوت ، بزح  لکریبد  يرونایک ، . 1173 - 5
ام دـینک ، عطق  ار  اه  ناغفا  زا  تیامح  هکنیا  ضحم  هب  امـش  دـنیوگ  یم  یتیالو  ياقآ  هب  احیرـص  يوروش -  هجراخ  ریزو  قیرط  زا  - 

(. 1371  / 11  / 6 « ) .مینک یم  فقوتم  ار  ناریا  هب  قارع  تالمح  مه 
ص 163 و 164. ذخأم 175 ، . 1174 - 6

اه ییایبیل  عانتما  زا  سپ  اذل  دوب و  هدش  داجیا  مزال  یگدامآ  یلبق ، ینیب  شیپ  لیلد  هب  ناقهد  نیـسح  ياقآ  حیـضوت  ربانب  . 1175 - 7
(. 1382  / 6 یصاصتخا 29 /  يوگو  تفگ   ) .دش کیلش  هدامآ  کشوم  نیلوا  دعب  زور  ود  یکشوم ، متسیس  رد  لالخا  کیلش و  زا 
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قارع هدنگنج  يامیپاوه  هاجنپ  ییارماس  قیفو  حیـضوت  ربانب  ار  هچبلح  تیانج  اما  .دوب (1)  هدـش  یحارط  ناریا  ياهورین  رد  تشحو 
سکیا.يو زاگ  يواح  هک  دندرک (2)  یم  لمح  ییایمیش  بمب  راهچ  اهامیپاوه  زا  کی  ره  دندرک و  ارجا  مادص  میقتسم  روتـسد  اب 

اب برغ  لامـش  هقطنم ي  رد  قارع ، كاـخ  قمع  رد  يورـشیپ  يارب  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اـب  هلباـقم  نآ  فدـه  دوب (3) و  ( V.X)
.دوب ضراعم  دارکا  يراکمه 

هدش فرصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب 

.گنج نایاپ  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب 

یناور یحور -  تیعـضو  ییایمیـش  بمب  زا  هدافتـسا  هعیاش ي  اهرهـش و  ریاس  نارهت و  هب  یکـشوم  تالمح  اب  هک  یلاـح  رد  قارع 
لامـش هقطنم ي  رد  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اب  هلباقم  رب  هوالع  هچبلح  نارابمب  اـب  دوب و  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  يا  هزادـنا  اـت  ار  مدرم 

فرـصت قطانم  يریگ  سپزاب  يارب  ار  دوخ  یماظن  ياهورین  درک ، زکرمتم  قارع  ناریا و  گـنج  رب  ار  یناـهج  هجوت  اددـجم  برغ ،
.درک هدامآ  هدش 

هارمه یگرزب  هنیزه ي  رطخ و  اب  ناریا  یعافد  تاماکحتـسا  عضاوم و  هب  هلمح  زاغآ  یمجاهت و  هب  یعفادت  زا  قارع  يژتارتسا  رییغت 
تیعـضو یناور  یحور و  رظن  زا  دـش ، یم  مدـهنم  قارع  یماـظن  ياوق  زا  یـشخب  هکنیا  رب  هوـالع  تسکـش ، تروـص  رد  اریز  دوـب ؛

تسکش لامتحا   (4) هرـصب ، دـیدهت  ای  ناخیدـنبرد  دـس  هب  ناریا  مجاـهت  تروص  رد  دـش و  یم  داـجیا  قارع  شترا  يارب  يراوشد 
یسایس ياهدمایپ  لاس 1365 و  رد  واف  تایلمع  زا  سپ  كرحتم  عافد  يژتارتسا  رد  تسکش  هبرجت ي  هب  قارع  .تشاد  دوجو  قارع 

.دوب هدرک  هجوت  نآ  یناور  یماظن و  - 

قارع لیلد ، نیمه  هب  .تشاد (5)  یماظن  هنزاوم ي  رب  یـساسا  يدـج و  رایـسب  راثآ  اریز  دوب ؛ واف  يزاسدازآ  قارع  یتایلمع  فدـه 
برغ لامش  هقطنم ي  رد  روشک  نیا  یماظن  ياوق  زکرمت  ناریا و  یتایلمع  فادها  زا  نانیمطا  يارب 

235 ص :

لاو قارع ، يا  هتـسه  حرط  نیــشیپ  سیئر  هزمح  ریدـخ  ، 1381  / 3  / 23 یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  هژیو  سکلت  . 1176 - 1
.لانروژ تیرتسا 

ص 23. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  تایحلا ، هلجم  اب  هبحاصم  . 1177 - 2
.دوش یم  گرم  بجوم  هلصافالب  قاشنتسا  زا  سپ  سکیا  .يو  زاگ  . 1178 - 3

ص 115. ذخأم 175 ، . 1179 - 4
ص 112 و 113. ذخأم 175 ، . 1180 - 5

دلج 4 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 281زکرم  هحفص 262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_235_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_235_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_235_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_235_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_235_5
http://www.ghaemiyeh.com


قرـش هقطنم ي  زا  ار  دوخ  هناخپوت ي  زا  یـشخب  ناریا  هکنیا  رب  ینبم  دروآ (1)  تسد  هب  ایس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  زا  یتاعالطا 
ناریا ياوق  زکرمت  زا  ات  درک (3)  دیدزاب  قارع  لوا  هاپـس  هقطنم ي  زا  دنفسا 1366  رخاوا  رد  مادص  .تسا (2)  هدیشک  بقع  دنورا 

.دنک لصاح  نانیمطا  برغ  لامش  هقطنم ي  رد 

درک مالعا  یتح  دادـن ، ناشن  یماـظن  شنکاو  رجفلاو 10  تاـیلمع  ربارب  رد  اـهنت  هن  دوب  هدرک  بسک  هک  یتاـعالطا  ساـسا  رب  قارع 
نآ ماجنا  اـب  ناریا  هک  تشاد  تیمها  تهج  نیا  زا  عوضوم  نیا  .دننک (4)  هلمح  اه  یناریا  میهاوخ  یم  ام  خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب 

دـندرک و یم  تعجارم  دوخ  ياهرهـش  هب  تایلمع  نیا  نداد  ماـجنا  زا  سپ  اـهورین  درک و  یم  ارجا  ار  شا  هنـالاس  تاـیلمع  عقاو  رد 
.دش یم  مک  قارع  شترا  مجاهت  ربارب  رد  شنکاو  يارب  اه  نآ  یگدامآ  دروخ و  یم  مه  رب  ناریا  یماظن  یهدنامزاس 

تایلمع واف ، يریگ  سپزاب  يارب  قارع  اب  اکیرما (5)  یتایلمع  یتاعالطا و  يراکمه  رب  هوالع  دهد  یم  ناشن  نئارق  دهاوش و  یخرب 
رد عوضوم  نیا  هرابرد ي  نمزدرک  .دوب  ناریا  زکرمت  ندز  مه  رب  يارب  كرتشم  شالت  زا  یشخب  زین  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  یماظن 

لیکشت دیفـس  خاک  رد  ( NSPG  ) یلم تـینما  یحارط  هورگ  نیدرورف 1366 )  25  ) لیروآ هدراهچ  رد  : » دـسیون یم  دوخ  باـتک 
هاپـس ییاـیرد  يورین  هک  ناریا  یتفن  يوکـس  هس  هب  دـش  هتفرگ  میمـصت  تیاـهن  رد  .درک  هجوت  نوگاـنوگ  ياـه  هار  هب  داد و  هسلج 

هورگ .دوش  هلمح  درک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  نارادساپ 

236 ص :

: دـیوگ یم  اکیرما  یـس.یب.يا  ینویزیولت  هکبـش  رد  ناریا  هیلع  اکیرما  یفخم  گنج  همانرب ي  هدـننک ي  هیهت  لباک  دـت  . 1181 - 1
هبـش يریگ  سپزاب  هشقن ي  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  هک  داد  ار  ناکما  نیا  قارع  شترا  داتـس  نارـسفا  هب  اکیرما  یـسوساج  تاعالطا  »

« .تسا هداد  هدش ، هتسشنزاب  نونکا  هک  اکیرما ، دشرا  یتاعالطا  رـسفا  ار  تاعالطا  نیا  .دننک  ارجا  یحارط و  ار  واف  یتایح  هریزج ي 
(. ص 16 ، 1381  / 4 ج.خ 18 /  همجرت ي  )

ص 112 و 113. ذخأم 175 ، . 1182 - 2
، قارع يرازگربخ  ص 5 ، ، 1366  / 12  / 24 هرامش 360 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1183 - 3

.1366  / 12  / 23
.تسپ نتگنشاو  ص 33 ، ، 1366  / 12  / 15 هرامش 351 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1184 - 4

یم یگنراک  داینب  يوتیتسنا  رد  هنایمرواخ  صـصختم  کی  زا  لـقن  هب  اـکیرما ، پاـچ  زمیاـت ، سلجنآ  سول  هماـنزور ي  . 1185 - 5
میژر اب  لاس  کی  زا  شیب  تدـم  يارب  واـف  هریزج ي  يریگ  سپزاـب  يارب  يژتارتسا  نییعت  هنیمز ي  رد  ناـگیر  هنیباـک ي  : » دـسیون

يا هدرتسگ  يراکمه  مادـص  یماظن  هدـیزگرب  ياهدـحاو  قارع و  اب  تدـم  نیا  رد  اکیرما  یماظن  تاماقم  .تشاد  يراـکمه  قارع 
هئارا ي لـماش  دوب  هسنارف  ندرا و  رـصم ، زا  روشک  نیا  یتفاـیرد  ياـه  کـمک  لـمکم  هک  قارع  هب  اـکیرما  ياـه  کـمک  .دنتـشاد 

زین یناریا  ياهورین  رارقتـسا  لحم  نداد  ناشن  يارب  هریزج  هبـش  نیا  يزاس  تکام  واف و  يریگ  سپزاب  يارب  یماـظن  ياـه  کـیتکات 
(. ص 60 مینک ، یم  فارتعا  ام  « ) .دوب
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يراددوخ ناریا  رد  ینیمز  فادـها  هب  هلمح  هنوگره  زا  اـت  دوـب  هدرک  باـختنا  لـیلد  نیا  هب  ار  راـکهار  نیا  یلم  تینما  يزیر  حرط 
تعاس 8:30 رد  یتسـشن  یط  ار  يداهنـشیپ  هلمح  حرط  سپـس  زور و  ناـمه  رد  ار  یتاـیلمع  ياـه  حرط  سیون  شیپ  ناـگیر  .دـنک 

 . .درک (1) بیوصت  نیدرورف )  28  ) لیروآ هدفه  رهظزادعب 

ییارماس قیفو  هتفگ ي  هب  تفرگ ، تروص  واف  هب  قارع  هلمح ي  اب  نامزمه  هک  ناریا ، یتفن  يوکـس  هس  هب  اـکیرما  هلمح ي  زا  لـبق 
ياهورین سامت  طوطخ  هرابرد ي  ار  یتاـعالطا  دـیآ و  یم  يو  دزن  وگو  تفگ  يارب  دادـغب  رد  اـکیرما  یماـظن  ناگتـسباو  زا  یکی 

رد دراد  دصق  اکیرما  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اه  یقارع  ییارماس  هتفگ ي  هب  .دـنک  یم  تساوخرد  واف  هقطنم ي  رد  قارع  ناریا و 
 . .دنزب (2) ناریا  ياهورین  هب  یکلهم  هبرض ي  هقطنم  نیا 

رد اهورین  زکرمت  لیلد  هب  ناریا  يریگلفاـغ  اکیرما (3) و  تاعالطا  زا  هدافتـسا  اب  تعاس و  هلـصاف ي 36  رد  ار  واف  هقطنم ي  قارع 
يریگلفاغ رب  هوـالع  واـف  هب  قارع  مجاـهت  رد  ناریا  .تفرگ (5)  سپ  زاـب  سکیا.يو (4)  زاگ  زا  هدافتـسا  اـب  برغ و  لامـش  هقطنم 

کیژتارتسا و حطـس  رد  یگدـنام  بقع  هکنیا  نمـض  .دوب  هدـش  ریگلفاغ  زین  قارع  يژتارتسا  رییغت  دروم  رد  یکیتکاـت  یتاـعالطا و 
.دوب هدرک  راوشد  ناریا  يارب  ار  تامجاهت  راهم  زین  قارع  دوس  هب  یماظن  لداعت  رییغت 

تـشذگ زا  سپ  قارع  تردـق  : » تفگ قارع  ناریا و  تیعقوم  گنج و  یلک  تیعـضو  هرابرد ي  واف ، يریگ  سپزاـب  یپ  رد  مادـص 
ياه لاس  زا  گنج  ياه  ههبج  رد  اهورین  یگنهامه  مظن و  هدـش و  رتشیب  گـنج  تسخن  ياـهزور  زا  بتارم  هب  گـنج  لاـس  تشه 
لاس اب  هسیاقم  رد  نایناریا  .تسا  هدوب  سکعرب  تلاح  نیا  نایناریا  دزن  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  رتهب  گـنج  موس  مود و  لوا و 

عفن هب  نامز  هدنیآ  رد  هک  میتسه  نئمطم  ام  نیاربانب ، .دندش  رت  فیعض  گنج  تسخن  ياه 

237 ص :

ص 419. ذخأم 144 ، . 1186 - 1
.ییارماسلا قیفو  ، 1377  / 4 / 13 مالس ، همانزور  . 1187 - 2

نآ ینعی  داتفا ؛ قافتا  واف  هیـضق  یتقو  نم  : » تفگ واف  طوقـس  هرابرد ي  اهدعب  تقو ، روهمج  سیئر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 1188 - 3
،1372  / 6  / 29 « ) ...تسین شا  یلومعم  ياهراک  کمک  قارع و  راک  نیا  هک  داد  یم  ناشن  هدـنب  هب  راک  لکـش  دـنتفرگ ، ار  واف  اه 

(. ص 153 یگنادواج ، زار  تزع 
ص 18. ذخأم 187 ، . 1189 - 4

، درک یمن  هدافتـسا  ناریا  یتاکرادت  طوطخ  ندرک  هدولآ  يارب  سکیا.يو  زاگ  زا  قارع  رگا  تسا : دقتعم  هزمح  ریدـخ  . 1190 - 5
(. 1381  / 3 .ا.ا.ج.خ 23 /  هژیو  سکلت   ) .دوبن واف  فرصت  هب  رداق 
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هب اه (2)  تردقربا  شقن  دوب  دقتعم  نینچمه  يو   (1) .دنک » یم  تباث  ار  نیا  ریخا  هلاس ي  دنچ  تیعـضو  نوچ  دوب ، دهاوخ  قارع 
 . .تسا (3) هدوب  رثؤم  نآ  ندرک  ینالوط  ای  گنج  همتاخ  رد  عیرست  تهج  رد  مهم  لماع  ناونع 

اب هسلج  رد  قارع ، تاعالطا  گنهرف و  ریزو  مساج ، فیطل  .تفرگ  سپزاب  زین  ار  نونجم  ریازج  هچملـش و  قطانم  واف  زا  سپ  قارع 
نینچمه تعاس ، هچملش 8  ياهورین  دننک ، دازآ  تعاس  رد 35  ار  واف  دنتسناوت  ام  ياهورین  : » تفگ یجراخ  ياه  هناسر  ناگدنیامن 

اه هناسر  یخرب  رد  قارع  کیژتارتسا (5)  عیرس و  تکرح   (4) .دیشک » ازارد  هب  تعاس  هزیوه 8  روه  نونجم و  ریازج  يزاـسدازآ 
همادا ي رد  اـه  نآ  يوق  هیحور ي  رطاـخ  هب  ناریا  یبسن  يرترب  : » تشون سیلگنا ، پاـچ  یلاـمزمیات ، .تشاد  يا  هدرتـسگ  باـتزاب 
هب دوخ  دودحم  طیارـش  ساسا  رب  دنناوت  یم  هن  اه  یناریا  .تسا  هدرک  رییغت  گنج  نزاوت  نآ ، نداد  تسد  زا  اب  نونکا  دوب و  گنج 

مادص ینعی  زواجتم  تازاجم  ییاسانـش و  هلمج  نم  دوخ  طورـش  لقادـح  ساسا  رب  یلح  هار  هب  یبایتسد  هب  هن  دـنهد و  همادا  گنج 
هب حلـص  لیمحت  رب  ریاد  للم  ناـمزاس  ییاـناوت  زا  تسا  یتدـم  قارع  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  ندـنل  ویدار   (6) .دنراد » دیما  نیـسح ،

 . (7) .دوش » زوریپ  گنج  رد  دنک و  بیقعت  ار  ناریا  ات  دنک  یم  دیکأت  دوخ  یماظن  ناوت  رب  طقف  اریخا  تسا و  هدش  دیماان  ناریا 

زا سپ  اه  یقارع  راتفر  میمـصت و  رد  اه  تشادرب  نیا  اریز  دوب ؛ هجوت  لباق  نآ  ياهدـمایپ  تارییغت و  تیهاـم  زا  اـه  یقارع  یباـیزرا 
تسا هدش  لصاح  گنج  یماظن  هنحص ي  رد  هچنآ  دوب  دقتعم  مادص  .تشاد  ییازسب  ریثأت  تفریذپ  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا 

تـسکش نآ  درواتـسد  نیرت  گرزب  تسا و  فـلتخم  رکفت  ود  ییوراـیور  لـصاح  هکلب  تسین (8)  یماظن  يزوریپ  ياـنعم  هب  اـهنت 
ناینب لماک 

238 ص :

.1367  / 2  / 9 ص 65 و 66 ، ذخأم 121 ، . 1191 - 1
نونجم ریازج  رد  مجاهت  ماجنا  يارب  قارع  تاکرادـت  هراـبرد ي  شیاـه  هراوهاـم  قیرط  زا  درک  مهتم  ار  اـکیرما  مادـص  . 1192 - 2

4  / 9 .ا.ج.خ ش 106 ، هیرـشن   ) .دندوب اه  یقارع  رظتنم  اه  یناریا  اریز  تسا : هداد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  هدروآ و  تسد  هب  یتاعالطا 
اب هلباقم  يارب  دـناوت  یم  گـنج  دـنور  رد  اـه  تردـقربا  شقن  هک  دـنک  یم  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  قارع  عقاو ، رد  ص 3 )  1367 / 

.دشاب رثؤم  ناریا  هب  راشف  همادا ي  ای  قارع  تیعضو 
.1367  / 2  / 15 ص213 ، ذخأم 121 ، . 1193 - 3

 / 4  / 8 ریهامجلا ، توص  ص 9 ، ، 1367  / 4 هرامش 102،9 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1194 - 4
.1367

، قارع يرازگربخ  ص 54 ، ، 1367  / 4  / 31 هرامش 124 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1195 - 5
.1367  / 4  / 30

.یلام زمیات  ریبدرس  ص 23 و 24 ، ذخأم 198 ، . 1196 - 6
 / 6 ندنل ، ویدار  ص 12 و 13 ، ، 1367  / 7  / 7 هرامش 100 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1197 - 7

.1367  / 4
.1367  / 5  / 23 دادغب ، ویدار  ، 1367  / 5 / 24 هرامش 148 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1198 - 8
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داد تسد  زا  اه  یقارع  يرکف  هاگیاپ  ربارب  رد  ار  دوخ  يرکف  هاگیاپ  ییورایور  نادیم  رد  ناریا  .تسا (1)  ناریا  میژر  یکیژولوئدیا 
اه نآ  ات  تسین  دربن  رد  تسکش  هدش ، لصاح  هک  ییاه  تسکش  دوب  دقتعم  مادص  لیلد  نیمه  هب  .دروخ (2)  تسکش  گنج  رد  و 

یتاکرادت ای  یتایلمع  صقن  ای  هرادا  رد  یمظن  یب  ای  ینف  تسکـش  .تسا (3)  کیژتارتسا  حطس  رد  تسکش  هکلب  دننک ، حالـصا  ار 
 . .دشاب (4) ریذپ  حالصا  هک  تسین  ینف  و 

یمن ناریا  تسا و  هدش  زوریپ  گنج  رد  قارع  دراد و  یماظن  هدـنرب ي  گنج  هک  دـندرک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  اه  هناسر  زا  یخرب 
سوکعم شرامش  : » تشون ءابنالا  یتیوک  همانزور ي  .دنیبب (5)  كرادت  قارع  اب  یماظن  هلباقم ي  يارب  يروف  همانرب ي  چیه  دـناوت 

همانزور  (6) .تسا » عوقولا  بیرق  اسب  هچ  ای  تسا  هدش  کیدزن  ود  نیا  نایاپ  دـش و  زاغآ  ناریا  میژر  گنج و  هب  نداد  همتاخ  يارب 
رمع همتاخ  هب  یتح  هکلب  گنج  عیرـس  همتاخ  هب  اهنت  هن  قارع  ياهورین  ریگمـشچ  ياه  يزوریپ  : » تشون زین  قارع ، پاچ  هروثلا ، ي 

یگداتـسیا قارع  مجاهت  هنوگ  ره  ربارب  رد  تسین  رداق  رگید  تسا و  هتخاب  یلک  روط  هب  ار  گـنج  ناریا  .دوش  یم  رجنم  ناریا  میژر 
رد مادص   (7) .تفای » دهاوخ  نایاپ  زوریپ  دنمتردق و  قارع  عفن  هب  اعطق  قارع  ناریا و  نایم  هدنیآ  یماظن  دربن  ره  تشونرـس  دیامن و 

شترا مجح  هک  تفگ  دشاب  نآ  لاس  نیرخآ  گنج ، لاس  نیمتـشه  هکنیا  هب  يراودیما  راهظا  نمـض  یقارع  نانابلخ  قیوشت  مسارم 
: تفگ درک و  دیدهت  ار  ناریا  يو  .درادن  میب  ناریا  ماکح  یبلط  گنج  زا  قارع  هدیـسر و  نآ  زا  رتارف  یتح  رکـشل و  هاجنپ  هب  قارع 

حلص هب  تمدخ  تهج  رد  شکاخ  لخاد  رد  ار  نمشد  دنناوت  یم  اه  یقارع  هک  دننک  كاردا  ار  تیـصوصخ  نیا  دیاب  ناریا  ماکح  »
 . (8) .دنبوکب » مه  رد  یلم  ياه  نیمزرس  دادرتسا  و 

خیرات 28 رد  تفریذپ  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا  زا  سپ  قلخ ) نیدـهاجم  نامزاس   ) نیقفانم هچرگ  هک  تسا  نیا  مهم  عوضوم 
خیرات رد  ناریا  كاخ  رد  يورـشیپ  هب  دیدهت  ناریا و  یماظن  تیعـضو  لیلحت  اب  مادص  یلو  دـندرک  هلمح  ناریا  كاخ  هب  ریت 1367 

هک دینیب  یم  رگید  یتدم  : » دیوگ یم  هامریت  متشه 

239 ص :

5  / 8 سرپدتیشوسآ ، ص 40 ، ، 1367 / 5  / 9 هرامش 133 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1199 - 1
.1367 / 

، قارع يرازگربخ  ص 3 و 4 ، ، 1367  / 4  / 16 هرامش 109 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1200 - 2
.برع ياهروشک  ناناوج  شزرو  يارزو  عمج  رد  مادص  ینارنخس  ، 1367  / 4 / 15

ویدار یبرع  شخب  ص 3 و 4 ، ، 1367  / 4 هرامش 105،12 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1201 - 3
.1367  / 4  / 11 دادغب ،

ص 5 و 6. نامه ، . 1202 - 4
ص 18 و 19. ، 1367  / 5  / 4 هرامش 128 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1203 - 5

 / 5 رتیور ، يرازگربخ  ص 19 ، ، 1367  / 4  / 6 هرامش 99 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1204 - 6
.1367  / 4

ص 4 و 5. نامه ، . 1205 - 7
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، قارع يرازگربخ  ات 5 ، 1367 ص 2   / 4  / 8 هرامش 101 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1206 - 8
.1367  / 4  / 7
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ار همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا  زا  سپ  هلصافالب  ساسا ، نیمه  رب  .دننک (1)  یم  ذوفن  ناریا  لد  رد  يرتشیب  قمع  هب  قلخ  نیدـهاجم 
يرودلا و رباص  داتس  دبهپس  و  یتاعالطا ، ياه  سیورس  ریدم  یتیرکت ، كاربلا  لضاف  رکشلرس  ییارماس ، قیفو  هتفگ ي  هب  تفریذپ 
هب نیقناخ  زا  نامزاس  نیا  ياهورین  قیمع  عیرس و  يورشیپ  یگنوگچ  هرابرد  یـسررب  ثحب و  يارب  نامزاس ، سیئر  يوجر ، دوعـسم 

يروهمج تسایر  خاک  رد  یقارع ، حلـسم  ياهورین  دودحم  ینابیتشپ  اب  روشک  نیا  رد  تردـق  نتفرگ  تسد  رد  يارب  نارهت ، تمس 
ینالوط رظن  لدابت  ثحب و  نآ  یلامتحا  ياهدمایپ  تایلمع و  نیا  داعبا  هرابرد ي  مادـص  صخـش  روضح  رد  .دـنداد  هسلج  لیکـشت 

تعاس دنچ  فرظ  نم  نامزاس  هک  دیـشاب  نئمطم  : » تفگ مادـص  هب  يوجر  دوعـسم  .دوبن  لیام  تایلمع  نیا  يارجا  هب  كاربلا  .دـش 
: تفگ درک (2) و  تقفاوم  تایلمع  نیا  يارجا  اـب  ماجنارـس  مادـص  دـش »! دـهاوخ  زرم  يرتمولیک  هاـجنپ  تسیود و  رد  نارهت  دراو 

 . (3) دشاب »! ناریا )  ) یلعف میژر  يزاسدوبان  يارب  ییالط  یتصرف  نیا  دیاش  »

سب شتآ  يرارقرب 

یماظن یـسایس -  تالداعم  دیـشاپورف و  قارع  كاخ  لخاد  رد  ناریا  یعافد  تاماکحتـسا  عضاوم و  قارع  شترا  تـالمح  ربارب  رد 
الباقتم ناریا و  یماظن  ناوت  شیاـسرف  گـنج  ناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  قارع  یماـظن  ياـه  يزوریپ  .داد (4)  رییغت  ار  گــنج  هـنحص ي 

.داد رییغت  قارع  دوس  هب  ار  دوجوم  هنزاوم ي  گنج و  دنور  واف  طوقس  .درک  یم  نایب  ار  قارع  یماظن  ناوت  شیازفا 

نییعت رب  ینبم  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  شناـیماح  قارع و  هب  راـشف  لاـمعا  يارب  ناریا  هدـنرب ي  گرب  هدـش  فرـصت  قطاـنم 
.دوب تمارغ  تخادرپ  زواجتم و 

240 ص :

ص 5. نامه ، . 1207 - 1
ص 127 و 128. ذخأم 175 ، . 1208 - 2
ص 128 و 129. ذخأم 175 ، . 1209 - 3

سپ هب  لاس 1988 م  رد  قارع  ياه  هلمح  دـض  هچرگا  : » دـیوگ یم  ناریا  ياه  تسکـش  باـتزاب  هراـبرد ي  لـیب  زمیج  . 1210 - 4
مغر یلع  .دروخب  تسکش  گنج  رد  ناریا  هک  دوبن  روصت  لباق  نکیل  دوب ، هداد  تسد  زا  البق  هک  دش  رجنم  قطانم  زا  یخرب  نتفرگ 
هیلع ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  یماظنریغ و  یماظن و  فادـها  هیلع  ییاوه  یکـشوم و  هقباـس  یب  میظع و  تـالمح 

یـسانشزاب  ) .تشاد تسد  رد  ار  خـلت  ینالوط و  گنج  ناـیاپ  دـیلک  هک  قارع ، هن  و  دوب ، ناریا  نیا  ( 1367  ) راهب 1988 م رد  ناریا 
(. مود ص 415 ج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج 
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هب اریز  تشاد ؛ زاین  يریگ  میمصت  هب  هک  دوب  يدیدج  تیعضو  رادومن  قارع  شترا  یمجاهت  هیحور ي  قطانم و  نیا  نداد  تسد  زا 
هدنرب ي تسناوت  یمن  رگید  هک  یگنج  همادا ي  یکی  تشادـن ؛ ور  شیپ  رد  رتشیب  هار  ود  ناریا  نارگلیلحت ، اه و  تاملپید  هتفگ ي 

 . .تسا (1) هتخادنا  رطخ  هب  ار  نآ  تیدوجوم  نوزفازور  یسایس  لزلزت  هک  یتیعضو  رد  یمالسا  بالقنا  ظفح  رگید ، دشاب و  نآ 

هماـنعطق ي 598 هراـبرد ي  هرکاذـم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ناریا  دوب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  يزوریپ  رب  یکتم  یماـظن  نادـیم  رد  تکرح 
هرطاخم ي تسکـش و  نایم  دـیاب  هک  دـش  ور  هبور  دـیدج  ياه  تیدودـحم  اـب  یماـظن  تـالوحت  رثا  رب  تشاد ، یماـظن  رترب  عضوم 
هک عوضوم  نیا  شریذپ  طیارـش و  نیا  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دـیزگ  یمرب  ار  یکی  هرکاذـم  سب و  شتآ  ای  یـسایس  تیدوجوم 
هک دـش  رجنم  نیا  هب  هچبلح  ییایمیـش  نارابمب  هلمج  زا  گنج ، نادـیم  تـالوحت  : » دـیوگ یم  دـش  یم  هداد  همتاـخ  گـنج  هب  دـیاب 

، دوب هاپـس  هدنامرف ي  هک  ییاضر  ياقآ  متفر و  هاگرارق  هب  نم  .دنگنجب  دـنناوت  یمن  رگید  دروم  نیا  رد  دـنمهفب  ام  یماظن  ياهورین 
هب ار  تسیل  نیا  مادقا  دیاب  تاکرادت  ندش  فیعـض  هب  هجوت  اب  میهدـب  همادا  ار  گنج  میهاوخب  رگا  تفگ : دوب و  هدرک  هیهت  یتسیل 
هک تسا  زاین  اـهورین  يزاـسزاب  يارب  تقو  مه  لاـس  هس  دـش ) هتفگ   ) دوب لـصفم  یلیخ  تسا ، دوجوم  نونکا  تسیل  نآ  دـیهدب  اـم 

 . (2) .دز » یمجاهت  تایلمع  هب  تسد  یماظن ، تایلمع  رب  هوالع  ناوتب 

ماما رظن  قبط  هک  روشک ، یماظن  یسایس و  نالوئسم  زا  رفن  لهچ  دودح  .تفای  ترورض  دیدج  تیعضو  هب  خساپ  رد  يریگ  میمـصت 
رایسب ثحب   (3) درک ، ادیپ  همادا  بش  زا  یـساپ  ات  حبـص  تشه  زا  هک  یمهم ، هسلج ي  رد  دـندرک و  عامتجا  دـندوب ، هدـش  باختنا 

همانعطق ي 598 هک  دنداد  داهنشیپ  ماما  تمدخ  تیاهن ، رد  دنداد و  ماجنا  روشک  يداصتقا  یماظن و  تیعـضو  هرابرد ي  ار  یلـصفم 
شرازگ دندیسر و  ماما  تمدخ  نالوئسم  هسلج  نیا  زا  سپ  .دوش (4)  هتفریذپ 

241 ص :

، رتیور يرازگربخ  ص 29 ، ، 1367  / 4  / 28 هرامش 121 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1211 - 1
.1367  / 4  / 27

.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 21 ، ، 1382  / 7  / 1 يرهشمه ، همانزور  . 1212 - 2
اب ماما  تقفاوم  زا  سپ  هسلج  نیا  تسا  دـقتعم  يو  .تشاد  روضح  هسلج  رد  هک  دوب  یناسک  زا  دیـشر  یلعمـالغ  رادرـس  . 1213 - 3

.دش لیکشت  عاضوا  لرتنک  عوضوم و  نیا  مالعا  شور  روشک و  نالوئسم  هیجوت  فده  اب  همانعطق و  شریذپ 
.یلم تینما  یلاع  ياروش  ریبد  یناحور  رتکد  اب  هبحاصم  زییاپ 1378 ، لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  طبض  . 1214 - 4
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ار سب  شتآ  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  اـم  هسلج  نآ  رد  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یمـشاه  ياـقآ  .دـندرک  میدـقت  ار  هسلج 
مه ماما  .میدرک  حرطم  ار  سب  شتآ  شریذپ  عوضوم  میدیسر  هک  ماما  تمدخ  .میتفر  ماما  شیپ  یعمج  هتسد  تروص  هب  میریذپب و 

(2) .دندرک » دییأت  ار  ام  داهنشیپ  اذل  دنتشاد  یگدامآ  مه  ناشیا  .دوب (1)  هدید  ار  تلود  همان ي  ییاضر و  نسحم  ياقآ  همان ي  البق 
وگو تفگ  ثحب و  دـیوگ : یم  نآ  لالدتـسا  سب و  شتآ  يرارقرب  ترورـض  رد  ماـما و  اـب  وـگو  تفگ  هراـبرد ي  یمـشاه  ياـقآ 
طقف تشاد و  میهاوخن  میهاوخن  یتفرـشیپ  دـبای  همادا  گنج  رگا  ایناث  میوش ؛ زوریپ  قارع  رب  ام  دراذـگ  یمن  اکیرما  الوا  هک  میدرک 

تادنتسم و نیا  اب  دنتفگ  ماما  .میهدب  همادا  دوخ  تایلمع  هب  هتـشذگ  لثم  میناوت  یمن  رگید  .دبای  یم  شیازفا  فرط  ود  ياه  هتـشک 
دش (4) و مالعا  للم  نامزاس  هب  همانعطق  شریذپ  يارب  ناریا  میمـصت  بش  همین  .میرادن (3)  سب  شتآ  شریذـپ  زج  يا  هراچ  راثآ ،

 . .تسا (6) هتفریذپ  طرش (5)  دیق و  نودب  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هک  تشاذگ  هحص  عوضوم  نیا  رب  للم  نامزاس  لک  ریبد 

هب اریز  دـش ؛ ثحب  مدرم  هب  میمـصت  نیا  مالعا  شور  هرابرد ي  همانعطق ي 598 ، نتفریذـپ  اب  سب  شتآ  يرارقرب  هب  میمـصت  زا  سپ 
گنج همتاخ ي  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  هعماج  رد  ار  یتاعقوت  تاراظتنا و  گنج  لاس  تشه  رد  اهراعش  فادها و  دیسر  یم  رظن 

میمـصت هسلج ي  رد  هکنانچ  .دوش (7)  هقرفت  بجوم  تسا  نکمم  دـش  یم  ینیب  شیپ  دـش و  دـهاوخ  شنکاو  بجوم  هویـش  نیا  اب 
شیپ رد  ار  يریـسم  هچ  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  مینیبب  دیاب  هک  ساسا  نیا  رب  دـندرک  حرطم  یـشسرپ  نالوئـسم  زا  یخرب  نارـس  يریگ 

 . .دوش (9) ثحب  دادن  هزاجا  دمحا  دیس  اقآ  اه  شنکاو  هنوگ  نیا  دمایپ  لیلد  هب   (8) دش ؟ رجنم  تلذ  نیا  هب  هک  میتفرگ 

242 ص :

رگید ام  هک  درک  مالعا  امـسر  تشون و  همان  ماما  هب  تلود  هک  دش  عورـش  اجنیا  زا  ام  لکـشم  دـیوگ  یم  یمـشاه  ياقآ  . 1215 - 1
(. ص 97 اه ، تحلصم  اه و  تقیقح   ) .میهدب ار  گنج  هنیزه ي  میناوت  یمن 

ص 99. ذخأم 90 ، . 1216 - 2
ذخأم 215. . 1217 - 3
ذخأم 216. . 1218 - 4

ناونع هب  مادـص  مالعا  اب  اهدـعب  هتبلا  هک  درک  هراـشا  یقفاوت  هب  عاـفد  زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 1219 - 5
نیا رد  دـندرک  مالعا  دـنداد و  ار  زواجتم  نییعت  لوق  ام  هب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همانعطق  لوبق  دـیوگ : یم  ناشیا  .دـش  ارجا  زواـجتم 

(. 162 ص 163 -  یمالغ ، نسحم  همان  نایاپ  ، 1367  / 5  / 20 تاعالطا ، همانزور ي   ) .دنتسه يدج  صوصخ 
.1367  / 4  / 24 تیوک ، يرازگربخ  كرویوین ، ص 27 ، ذخأم 214 ، . 1220 - 6

ص 103. ذخأم 90 ، . 1221 - 7
دارفا زا  يرایـسب  تسا  نکمم  اهزور  نیا  رد  دنتـشون : گنج  دروم  رد  دوجوم  ياه  شـسرپ  هرابرد ي  دوخ  مایپ  رد  ماما  . 1222 - 8

ابیز رایـسب  یـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  هلئـسم  نیا  دـنچ  ره  هک  دـننک  اهدـیابن  اهارچ و  زا  تبحـص  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  رطاخ  هب 
(. ص 240 ج 20 ، رون ، هفیحص  ، 1367  / 4  / 29  ) .تسین نآ  هب  نتخادرپ  تقو  نونکا  اما  تسا ،

.1382  / 7  / 28 دیشر ، یلعمالغ  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 1223 - 9
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هدـنامرف ناونع  هب  ار  عوضوم  نیا  مدرک  داهنـشیپ  ماما  هب  نم  : » دـیوگ یم  سب  شتآ  يرارقرب  مالعا  شور  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ 
یم ار  گنج  تسایـس  طقف  دـیتشادن  یتیلوئـسم  گنج  رد  امـش  هک  میتفگ  ام  .میوگ  یم  نم  هک  دـندومرف  ماما  .مینک  حرطم  گنج 

، یمایپ رودص  اب  تشاد  دوجو  هک  یتاظحالم  هب  رظن  دنتفریذپن و  ار  عوضوم  نیا  ماما   (1) .میدرک » یم  تیریدم  ام  ار  گنج  دیتفگ 
نامه هب  دقتعم  لبق  زور  دنچ  ات  نم   » هک دندرک  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  دوخ  مایپ  رد  ماما  .دـندرک  مالعا  ار  همانعطق ي 598  شریذپ 

هطـساو هب  یلو  مدید  یم  نآ  يارجا  رد  ار  بالقنا  روشک و  ماظن و  تحلـصم  مدوب و  گنج  رد  هدـش  مالعا  عضاوم  عافد و  هویش ي 
رظن هب  هجوت  اـب  دـش و  دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  رد  دـنوادخ  دـیما  هب  منک و  یم  يراددوخ  ـالعف  نآ  رکذ  زا  هک  یلماوع  ثداوح و  ي 

همانعطق و لوبق  اب  مراد ، دامتعا  نانآ  تقادص  يزوسلد و  دهعت و  هب  نم  هک  روشک  يالاب  حطس  یماظن  یسایس و  ناسانشراک  یمامت 
هب گنج  رد  میتشاد  رایتخا  رد  ار  بابـسا  لـلع و  همه ي  رگا  هتبلا  : » دـندرک هراـشا  نینچمه  ماـما   (2) .مدومن » تقفاوـم  سب  شتآ 
رت هدنـشک  رهز  زا  نم  يارب  هلئـسم  نیا  لوبق  هک  میوگ  یم  زاب  نم   » (3) و .میدیـسر » یم  میتسیرگن و  یم  يرتالاب  رتدنلب و  فادها 

 . (4) .مدیشون » ار  هعرج  نیا  وا  ياضر  يارب  میادخ و  ياضر  هب  یضار  یلو  تسا 

رد ماجنارس  همانعطق ي 598  شریذپ  رد  ناریا  مالعا  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  تالوحت  بقاعتم  قارع  ناریا و  گنج  بیترت ، نیدـب 
.دش رارقرب  سب  شتآ  دیسر و  نایاپ  هب  دادرم 1367  خیرات 29 

مراهچ لصف  يریگ  هجیتن 

رد قارع  یماکان  واف و  حـتف  زا  سپ  ناریا  تایلمع  موادـت  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  يریگرد  دـیدشت  اـب  گـنج ، هنماد ي  شرتسگ 
كرحتم عافد  مان  هب  هچنآ 

243 ص :

ص 100 و 101. ذخأم 90 ، . 1224 - 1
.1367  / 4  / 29 ص 238 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 1225 - 2

ص 94. نامه ، . 1226 - 3
ص 241. نامه ، . 1227 - 4
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.درک تیوقت  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  یللملا  نیب  هدارا  اجیردت  داد ، ماجنا  قطانم  ریاس  واف و  يریگ  سپزاب  يارب 

همانعطق 598 و بیوصت  اب  یللملا  نیب  یـسایس -  هصرع ي  رد  هک  دوب  ناریا  رب  راـشف  شیازفا  تسخن  هجرد  رد  یلوحت  نینچ  دـمایپ 
.دش راکشآ  تیوک  ياه  شکتفن  تروکسا  سراف و  جیلخ  رد  اکیرما  یماظن  ياهورین  هدرتسگ  روضح  اب  یماظن  هصرع ي  رد 

نیا توافت  دیدج و  تارییغت  زا  ناریا  همانعطق 598 ، ربارب  رد  هک  انعم  نیدب  دوب ؛ هناگ  ود  دـیدج  تالوحت  ربارب  رد  ناریا  يژتارتسا 
هباج لک و  ریبد  اب  يراکمه  قیرط  زا  همانعطق  يارجا  يارب  درکن و  در  الماک  ار  نآ  اذل  درک و  لابقتـسا  اه ، همانعطق  ریاس  اب  همانعطق 

.درک شالت  همانعطق  ياهدنب  رد  ییاج 

رد اه  شکتفن  تروکـسا  ياهدـمایپ  اکیرما و  تاین  فادـها و  زا  ینارگن  لیلد  هب  سراـف ، جـیلخ  رد  اـکیرما  روضح  ربارب  رد  ناریا 
يارب ار  ناریا  ناوت  زا  یـشخب  زکرمت  اکیرما و  ناریا و  دودـحم  يریگرد  رما  نیمه  دـیزگرب و  ار  هلباقم  يژتارتسا  قارع ، زا  تیامح 

.دش بجوم  اکیرما  اب  هلباقم 

شیاـشگ يارب  برغ  لامـش  هقطنم ي  رد  ار  گـنج  شرتـسگ  بوـنج ، هقطنم ي  رد  تسب  نب  لـیلد  هب  گـنج ، همادا ي  يارب  ناریا 
نیا هب  برغ ، لامـش  هقطنم ي  رد  ناریا  فادـها  ققحت  .داد  رارق  هجوت  دروم  یقارع  درک  ناضراعم  اـب  يراـکمه  دـیدج و  ههبج ي 

.دنک لابند  يریگلفاغ  اب  بسانم و  تصرف  رد  بونج  هقطنم ي  رد  ار  گنج  اددجم  ات  داد  یم  تصرف  روشک 

جیلخ رد  اکیرما  روضح  همانعطق ي 598 و  رودـص  بونج ، هقطنم ي  رد  ناریا  یتایلمع  تسب  نب  لیلد  هب  ار  گنج  دـنور  اه  یقارع 
يارب ناریا  یماظن  یـسایس -  ناوت  زکرمت  تصرف  .دندرک  یم  یبایزرا  دوخ  دوس  هب  اکیرما ، ناریا و  نایم  يریگرد  دـیدشت  سراف و 

زا قارع  يژتارتسا  رییغت  يارب  ار  تیعقوم  بونج ، هقطنم ي  رد  تاـیلمع  يارجا  زا  یناوتاـن  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرما  اـب  يریگرد 
.تخاس مهارف  دنفآ  هب  دنفادپ 

يژتارتسا اه  سور  يراشتـسم  کمک  اب  گنج  تسب  نب  نتـسکش  يارب  اذل  دوب و  هدش  ور  هب  ور  تازیهجت  تشابنا  اب  اجیردت  قارع 
زا سپ  .داد  رییغتار  دوخ 

244 ص :
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هقطنم ي هب  تبـسن  اه  یقارع  ات  دـش ، مهارف  قارع  دـیدج  يژتارتسا  ققحت  يارب  مزال  نامز  تصرف و  ناریا  هنـالاس  تاـیلمع  يارجا 
رظن زا  نارهت  هژیو  هب  اهرهـش و  هب  قارع  یکـشوم  تـالمح  زاـغآ  .دـنیامن  لـصاح  ناـنیمطا  ناریا  ناوت  هیلخت ي  ناریا و  رظن  دروـم 

.درک داجیا  ناریا  رد  يا  هدرتسگ  ینارگن  یناور 

ار واف  هب  هلمح ي  ناریا ، هنالاس ي  تایلمع  يارجا  زا  نانیمطا  اب  اـه  یقارع  هچبلح ، هقطنم ي  رد  رجفلاو 10  تایلمع  يارجا  زا  سپ 
زاغآ ناریا ، یتفن  ياهوکـس  هب  اکیرما  هلمح ي  اب  نامزمه  اکیرما و  تاعالطا  کمک  اب  دوب -  هدـش  یحارط  لبق  اه  تدـم  زا  هک  - 
أشنم رما  نیمه  داد و  رییغت  روشک  نیا  عفن  هب  دوب ، نآ  لابند  هب  اه  تدم  قارع  هک  ار ، یناور  یحور -  هنزاوم ي  واف  طوقس  .دندرک 

.دوب نآ  يریگ  سپزاب  قطانم و  ریاس  هب  قارع  تالمح  همادا ي 

زج ناریا  هک  دروآ  دوـجو  هب  ار  یتـیعقوم  ناریا ، كاـخ  ددـجم  دـیدهت  دوـخ و  قطاـنم  يریگ  سپزاـب  زا  سپ  قارع  بیترت ، نیدـب 
قارع دیدهت  سابریا و  يربرفاسم  يامیپاوه  هب  اکیرما  وان  هلمح ي  هکنیا  نمض  .تشادن  يرگید  هنیزگ ي  همانعطق ي 598  شریذپ 

.تشاد یساسا  شقن  میمصت  نیا  ذاختا  رد  تاظحالم  ریاس  نارهت و  ناریا و  ياهرهش  هب  هلمح  يارب  ییایمیش  حالس  زا  هدافتسا  هب 

یلخاد یللملا و  نیب  عاضوا  بونج ، برغ و  هقطنم ي  زا  قارع  شترا  نیقفانم و  تالمح  الباقتم  ناریا و  بناج  زا  همانعطق  شریذـپ 
ریخا و تالوحت  دـنیآرب  .دوب  اه  ههبج  هب  ورین  جیـسب  قارع و  هب  یللملا  نیب  راشف  أشنم  رما ، نیمه  داد و  رییغت  قارع  نایز  هب  ار  ناریا 

مـالعا سب  شتآ  يرارقرب  هجیتن  رد  همانعطق ي 598 و  شریذپ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  زین  قارع  ات  دـش  ببـس  قارع  نیقفانم و  تسکش 
.دنک

245 ص :
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يریگ هجیتن 

دوجو اب  .تسا  هدـش  هئارا  یتوافتم  ياه  يریگ  عضوم  اه و  لیلحت  اه ، خـساپ  اه ، شـسرپ  نونکات   » گنج نایاپ  هوحن ي  هراـبرد ي 
یم یـسررب  دـقن و  ار  نآ  شور  هکلب  دوش ؛ یمن  شـسرپ  گنج  هب  نداد  همتاخ  لصا  زا  تـالداجم ، ثحاـبم و  نیا  نوناـک  رد  نیا 

ام فعض  هکلب  دشن ، عقاو  مهم  نیا  اهنت  هن  یلو  دسرب ، نایاپ  هب  مادص  طوقس  ناریا و  یماظن  يزوریپ  اب  گنج  دش  یم  روصت  .دننک 
ار گنج  سب  شتآ  شریذـپ  اب  ناریا  داد و  رییغت  ار  گنج  تشونرـس  گنج ، ینایاپ  ياـه  هاـم  رد  هدـش  فرـصت  قطاـنم  ظـفح  رد 

.داد همتاخ 

راذگاو هدنیآ  هب  ار  يریگ  میمـصت  نیا  تلع  حیـضوت  یلامتحا ، ياه  شنکاو  همانعطق و  شریذـپ  ياهدـمایپ  راهم  يارب  ینیمخ  ماما 
شقن .تسا  هدـش  بجوم  ار  لـیلحت  هیرظن و  دـنچ  حرط  گـنج » ناـیاپ  یگنوگچ  ییارچ و   » نییبـت يارب  شـالت  نوـنک  اـت  .دـندرک 

یتاحیلست میرحت  لباقم ، رد  یتاحیلست و  یلام و  یتاعالطا ، ياه  کمک  هیلک ي  يراذگاو  قارع و  زا  تیامح  رد  یجراخ  نانمشد 
بوچراچ رد  يا  هدرتسگ  اتبـسن  تاعالطا  درک و  نییبت  ار  يا  هیرظن  روشک  نیا  هب  یللملا  نیب  ياهراشف  اـب  هارمه  ناریا  يداـصتقا  و 

شقن هیرظن  نیا  قیمعت  رد  تاعالطا ، یخرب  راشتنا  تیوک و  لاغشا  زا  سپ  اکیرما  اب  مادص  نایم  شنت  .تسا  هتفای  راشتنا  لیلحت  نیا 
.تسا هتشاد  ییازسب 

یم نایب  مه  هتـشذگ  رد  يداصتقا  لماع  .دـنک  یم  دـیکأت  يداصتقا  یماظن و  لـماوع  رب  تسا ، هدـش  حرطم  اریخا  هک  يرگید  هیرظن 
، یماظن لماوع  هرابرد ي  اریخا  .تسا  يدـیدج  عوضوم  گنج  زا  ینابیتشپ  نیا  یناوتان  هراـبرد ي  ماـما  هب  تلود  هماـن ي  یلو  دـش 

تساوخرد يارب  هاپس  تقو  هدنامرف ي  همان ي  هب  هراشا  رب  هوالع 
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.دوبن یفاک  یسایس  ياه  شالت  زا  ینابیتشپ  يارب  یماظن  ياه  يزوریپ  هک  دوش  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تاناکما 

یم داقتنا  یماظن ، ياه  شالت  زا  روشک  یناـبیتشپ  نازیم  گـنج و  یـسایس  يژتارتسا  هب  قوف ، هیرظن ي  هب  خـساپ  رد  رگید ، فرط  زا 
.دنناد یم  نآ  نایاپ  هوحن ي  گنج و  ندش  ینالوط  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  نآ  دوش و 

رارق دقن  هجوت و  دروم  ار  گنج  رد  يریگ » میمصت  تیریدم و  ، » رهشمرخ حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  زا  داقتنا  رد  نویـسیزوپا 
؛ دوب هابتشا  ریخأت  نیا  تفریذپ و  یم  بیوصت  زا  سپ  ار  همانعطق ي 598  دیاب  ناریا  هک  دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تسا و  هداد 

.تفریذپ ار  همانعطق  بولطمان ، تیعقوم  رد  ناریا  یماظن ، عاضوا  رییغت  اب  اریز 

هچنآ لیلد ، نیمه  هب  .دراد  یـسایس  يرهوج  دوش  یم  گـنج  لـلع  هراـبرد ي  هک  ییاـه  یـسررب  اهدـقن و  تـالداجم و  ثحاـبم و 
ياه یتساک  هدنیآ  یماظن  لح  هار  هئارا  هتشذگ و  نییبت  يارب  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  تاعالطا ، ظاحل  هب  تسا  هدش  حرطم  نونکات 

ینییبت هب  یبایتسد  دراد  هبلغ  اه  خساپ  یـسررب و  دقن و  رب  یـسایس  هزیگنا ي  هک  ینامز  ات  دـسر  یم  رظن  هب  .دراد  یقیمع  هدرتسگ و 
.دوب دهاوخ  سرتسد  زا  رود  گنج  تالوحت  زا  دماراک  عماج و 

ای يزوریپ   » هـیرظن ي راـهچ  رب  اریخا  یلو  دراد  دوـجو  کـیروئت  ییـألخ  لـلملا  نـیب  طـباور  ثحاـبم  رد  گـنج ، ناـیاپ  هراـبرد ي 
گنج نتفاـی  ناـیاپ  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  .دوش  یم  دـیکأت  مود » مظن  میاداراـپ ، رییغت   » و ناـیز » دوس و  «، » يربـهر رییغت  «، » تسکش

دـهاوش و ساسا  رب  .درک  نییبت  ناوت  یمن  زاس  تشونرـس  یعطق و  تروص  هب  اه  هیرظن  نیا  زا  کی  چـیه  ساـسا  رب  ار  قارع  ناریا و 
.درک نییبت  ار  گنج  تالوحت  ناوت  یم  یبسن  روط  هب  اه  هیرظن  یخرب  بوچراچ  رد  ینئارق 

گنج نایاپ  ات  رهشمرخ  حتف  لصافدح  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا  رب  دیکأت  اب  گنج  تالوحت  یـسررب  باتک  نیا  رد  قیقحت  شور 
هام رد  قارع  يزوریپ  یلو  تسا  هتشاد  ریثأت  شقن و  گنج  تشونرـس  ییاهن  نییعت  رد  یفلتخم  لماوع  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا 

رد ییاهن  یعطق و  ریثأت  گنج  ینایاپ  ياه 
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يژتارتسا رب  دیکأت  اب  .درک  یـسررب  قارع  ناریا و  يژتارتسا  بوچراچ  رد  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  تشاذگ و  ناریا  يریگ  میمـصت 
.تسا هدش  هراشا  مه  اهریغتم  ریاس  هب  هجوت و  گنج  تالوحت  شور  قطنم و  هب  يا  هزادنا  ات  قارع  ناریا و 

دیامن راوشد  شنایماح  قارع و  يارب  ار  گنج  همادا ي  هک  دوب  تیمها  اب  هقطنم  کی  فرصت  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا 
.دسرب نایاپ  هب  گنج  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  هجیتن  رد  و 

گنج اـه و  شکتفن  كراـخ و  هب  هلمح  اـب  هک  دوب  ناریا  يداـصتقا  هینب ي  فیعـضت  نیمز و  يور  رب  قلطم  عاـفد  قارع ، يژتارتـسا 
نیا ياوق  لـیلحت  ناریا و  یماـظن  یماـکان  درک  یم  روصت  قارع  .درک  یم  لاـبند  ار  نآ  ناریا  ههبج ي  تشپ  فیعـضت  يارب  اـهرهش 

.دماجنا یم  گنج  نتفای  همتاخ  هب  ماجنارس  ناریا  هب  راشف  یجراخ و  ياه  تردق  هلخادم ي  اب  هارمه  روشک 

عضاوم زا  عافد  ناریا و  یماظن  ياوق  يورـشیپ  زا  يریگولج  قارع  يژتارتسا  ساسح و  ییا  هقطنم  رد  يزوریپ  ناریا  يژتارتسا  روحم 
مهارف رتشیب و  تیامح  بسک  قارع  يژتارتسا  اه و  نآ  اب  لماعت  قارع و  نایماح  نتخاس  دـعاقتم  ناریا  یـسایس  يژتارتسا  .دوب  دوخ 

.دوب ناریا  هب  راشف  شیازفا  اه و  تردق  هلخادم ي  يزاس 

یماظن هلخادم  هنیمز ي  قارع  دش و  رجنم  مادـص  فذـح  يارب  ینمـض  قفاوت  هب  رتشیب ، لماعت  اب  ناریا  يژتارتسا  رد  یجراخ  رـصنع 
.درک مهارف  ار  ناریا  هب  یللملا  نیب  یسایس و  راشف  اکیرما و  ناریا و  يریگرد  سراف و  جیلخ  رد  گرزب  ياه  تردق 

ربارب رد  عاـفد  واـف ، تاـیلمع  رد  ناریا  يزوریپ  .تـشاد  زاـس  تشونرـس  يریثأـت  گـنج  یناـهن  دـنور  يریگ  لکـش  رد  لاس 1365 
هلزنم هب  يالبرک 5  يالبرک 4 و  تایلمع  يارجا  یحارط و  هژیو  هب  البرک ، تایلمع  هلـسلس  يارجا  قارع و  كرحتم  عاـفد  يژتارتسا 
تـسد اب  یتح  قارع  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  قارع  یعافد  طوطخ  داد  ناشن  اه  يزوریپ  نیا  .دوب  ناریا  یماظن  يزوریپ  لـماکت  جوا و 

.تسین رداق  یماظن  هنزاوم  رییغت  هب  كرحتم  عافد  هب  ندز 
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دوب رارق  رگا  عقاو ، رد  .دش  ور  هبور  تسب  نب  اب  دوخ  جوا  هطقن ي  رد  ناریا  يژتارتسا  لاس 1365  رد  یماظن  ياه  يزوریپ  دوجو  اب 
رما نیا  اهنت  هن  هکنآ  لاح  .دیـسر  یم  هجیتن  هب  ناریا  يژتارتسا  اه ، يزوریپ  نیا  اب  دیاب  دـهد  نایاپ  گنج  هب  یماظن  يزوریپ  اب  ناریا 

.درک رییغت  هعقاو  نیا  ریثأت  تحت  گنج  یماظن  یسایس -  تالداعم  نابآ 1365  رد  نیلراف  کم  يارجام  ياشفا  اب  هکلب  دشن  عقاو 

كرحتم عافد  يژتارتسا  تسکـش  هرـصب و  قرـش  واف و  نداد  تسد  زا  اریز  دیـسر ؛ تسب  نب  هب  لاـس 1365  رد  مه  قارع  يژتارتسا 
.درادن نیمز  رد  يزوریپ  بسک  يارب  یبسانم  يژتارتسا  قارع  دوش و  یم  نییعت  نیمز  يور  گنج  تشونرس  داد  ناشن 

زین ناریا  رب  یللملا  نیب  یماظن  یـسایس -  راشف  .دش  راکـشآ  لاس 1366  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا  رد  تسب  نب  ياهدـمایپ  راـثآ و 
یکیتکات تسب  نب  سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  ناریا و  يریگرد  .دـش  گـنج  تـالداعم  دراو  هک  دوب  هدـننک  نییعت  دـیدج و  يریغتم 

اب یماـظن و  ناوـت  شیازفا  اـب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  قارع  .داد  رارق  يراوـشد  تیعـضو  رد  ار  ناریا  بوـنج ، هقطنم ي  رد  ناریا 
نارهت هب  یکشوم  هلمح ي  اب  ار  يدیدج  دنور  قارع  .داد  رییغت  یمجاهت  هب  یعفادت  زا  ار  دوخ  يژتارتسا  اه  سور  يراشتسم  کمک 
دارکا کـمک  اـب  قارع  كاـخ  قمع  رد  يورـشیپ  هک  برغ ، لامـش  رد  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اـب  هچبلح ، ناراـبمب  اـب  درک و  زاـغآ 

.داد رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  یناور  یسایس و  یماظن -  لداعت  واف  يریگ  سپزاب  اب  سپس  درک و  هلباقم  دوب ، ضراعم 

یجراخ و ياهراشف  تادـیدهت و  یخرب  زین  دوب و  یماظن  كوش  مکح  رد  هک  قارع  هلیـسو  هب  هدـش  فرـصت  قطانم  يریگ  سپزاـب 
.دریذپب ار  گنج  همتاخ ي  سب و  شتآ  ناریا  دش  بجوم  هدش  هتخانش  زواجتم  قارع  هکنیا  رب  ینبم  ناریا  هب  دعاسم  لوق  نینچمه 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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